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 008 555 םגד טלש + םיקלח 2 הבינגמ ינימ ואירטס תכרעמ

 ףרוצמה חפסה תוז$^ " ^ לע יתנש יונמ םישדחמ וא םימתוח ,ואוו םישוע לכ םדוק
 חנ רתוי ואוו םישוע ^ ^^3נא-ב תוכזל םיווקמו ...תועבצא םיקיזחמ ,המלצמ דימ םילבקמ

 7111 "6?בססיביבא^לת״בסס37 .ד,ת /,ועוגל בירעמ״ ,םייונמה תקלחמ דובכל
 ■ ירערבל בירעמ לע יזנמ תויהל הצור יבא ,ןכ •

 זע. ומדת יונמ ינא□ תלרגהב ףתתשהלו 3*ו<טמ* שאלפ תמלצמלבקל■
 שדח יונמ ינא *001( חססמ 133233
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 הרטפנש ינפל תוינש
 הלופעב עוגיפה תעוצפ

 הלעב בריק ,והכ הבוהא
 וינפ חא הלראנוע לדאע

 חא םשנו הינפ לא ^
 .תונורחאה היתומישנ |

 דוע" ,הכב ,"ילש הבוהא" |
 ךישמנו ודע וגב שגפינ |

 הדירפה יעגר ■ ־יבוהאל {
 םע תובירמב וול ותשאמ |

 הבוהא רש התחפשמ %
 הנתחתהש ךכ לע ומעזש 1

 אל היוולהל .ימלסומ םע 1
 הזיא" .וכ לשב ולה !

 הבוב אוה ,"םלוע ;
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 .דנו״דא הלחה םינורחאה הסינמ *יי^גל
 תומה תא שח לדאע הלעכו תוימנסוה
 תיסי, .יבוהאש ןי•
 יבועמ לא "יבוהא־ :ינע זמיי ^ ^
 "וילעפ וגר וג ר״א !לינ *י ״ ״
 ,תורמיפד •׳"יי״״״״-^וג״לסייי
 .תינייחאה ח־תוטישנ תא ״״דן1נ^
 ינתבהאלבאתגל" 1*■־דנני אל
 ר״שסנו ודק ןנב שגפיג ינ״גא -תרס

 הלעב :ןימימ .ל״ז ןהכ הבוהא
 ינאש םידגבה" .הללאגוע לדאע

 התוא האור ינא .הבוהא הז שבול
 התיבה סנכנ ינא .םוקמ לכב ^

 "הלש לצה תא האורו

 ינולא 'הוי :םוליצ

 לע ,רוע הנניאש וייח הנרא לע רעעהכומ '. '■י .
 ,דגנמו - וטע ןל יוטה״בונש ןלש הבוהא .התטנ״תנהתיה״וללאנועדהנ^
 ,אמא ,אבא ,הבוהא לש תידוהיה ה״הפשמ .הלופעב תפותה חינממ לש
 יפלב האנשו תוויומ :אלפ הזיחאל היה* ■■־,ייע "י*8

 י ,סיי״נ היועל םתן חא לח־^שן^ועה :: ,ליאע^ימ^מ י״ע ^ןל״ל

 איהשכ התנמ לא תיסוס החנא וחקל וישכעו
 הלעבל התבהא ידסי תא המחרב תאשונ

 .יברעה

 לדאק לש רופיסהש םירמוא עיסי רפכב
 תא ,בצמבש ףוריטה לכ תא אטבמ הבוהאו
 םיברע םייח םהב תויפשה יאו ןויגהה רסוה
 לראקמ ענמ הז ףוריטה .לארשיב םידוהיו
 .חנודחאה הכרדב ותשא תא לומתא תוולל

 ◄ן ן4 דומעב ןממה .
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 םיסייט ןיבל םיסור םיסייט ןיב ןושארה יאבצה תומיעה רחא הנש 24
 יאבצ הלועפ ףותיש היסור תלשממ שאר עיצמ ,םירצמ לובגב םילארשי
 ןיבר קחצי הלשממה שאר .קשנ ונל קפסל ןכומ ףאו ,לארשיל ינוחטבו
 תיאבצ תוחכונ תחטבה :היומסה הרטמה תא ריכמ אוה ,בהלתמ אל

 היסור תלשממ שאר ןגס לש ליבקמה רוקיבה .ןלוגב ררסה לכב תיסור
 ןלוגב ןוחטבה ירדסהב םייסור םילייח לש ףותיש חיטבהל דעונ קשמדב

 ד״ז השמ

 םינפה דרשמ

 םירחובה סקנפ תגצה
 1994/95 תנשל

 ^ רוביצה ןויעל
 ,דבכנ ׳חרזא

 תויושרה קוחו יו969-ט״כשתח ,{בלושמ חסונ)תסנכל תוריחבה קוחלמאתהב .1
 בשותו חרזא לכ ללוכה םירחובה סקנפ ןכוה י1965-ה״כשתח ,(תוריחב)תומוקמה

 .23.7.94 םוימ רחואי אל לח 18—ח ותדלוה ונויש תוימוקמה תו ושרב

 רוביצה ןויעל גצוי םיותובח סקגמ
 (8.5.94) - ד״א״זה י״אב ז״כ דע (28.4.94) - ד״גשתח רייאב ז״י םויס

 ןיסולכוא לזוממ תוכשלב
 ונעמו רמש םושירב תועט הלח וא םושו וניאו סקנפב ללנהל רומא ומש םא .2
 י""' ^ב יז םוי וע ויסולנואה להני" תונשלמ תחא לנב ייע ־׳ינהל^ניה

 ן.,״״״,חמתב ׳א םוי רע הבושת לביק אלו רומאב ררע שיגהש ימ לב •3
 י זומתב א״י םוי רע רוערע שיגחל יאשו ,ותוא תקפסמ אל איהו הבושח לביק וא

 .הרגאמדוטפ ה.נ רועוע ,׳חהמהטפשמה תיבל <20.6.94) - וישתה

 *6■ 4׳גמ/

 וופלמב העבצהה תובז רויג

 19:00 העשה דע 16:00 העשמ

02-290211 
 02־290243
 02־290244
02-522147 
02-522148 
03-9311596 
03-9311906 
03-6722106 
03-6722107 
03-5034181 

03-5193293 
03-5193294 
04-917523 
04-917526 
04-616224 
 04־616233
04-616227 
06-921474 
 06־921424
06-791724 

06-791725 
06-323047 
06-322934 
06-508536 
06-508537 
 06־523890
07-372350 
07-737612 
07-737614 
07-296463 

07-296464 
08-458162 
08-223666 
09-584392 
09-583112 
09-977255 
09-623994 
09-625153 

 .י? הלועפ ףותישל וצרא תונוכנ לע ,היסור תלשממ שאר לש ותעדוה
 מ זוסארה יאכצה תומיעה רחא הנש 24 קוידב האב ,לארשי םע ינוחטבו
 םיסורה העצהה .םירצמ לובגב םילארשי םיסייט ויבל םיסור םיסייט
 *וי^מ העצה םייסור םילרנג ולעה םייתנש יגפל רוע ןכש ,ץבר תא העיתפה

 אסרוכמ תוסחב םילשוריב ךרענש ,ל״הצ (.לימ) יפולא םע שגפימב

 העידומ הלועפ ףותיש םג עיצה יאבצה ןיעידומהמ הוליאומס לרנגה
 י״4ןיכ קר אל םילקתנ םה םלועכ ילכלכ מ״ומ לככש ,םיחוודמ ונישנא"
 "ןטיהל תא לרנגה ריבסה ,םילארשי םינוכרד־יאשונב םג אלא
 טק ,ותאצרה תובקעב ןוידל ראשנ אל בוליאומס לרנגה .הלועפ־ףותישל
 *דג לבקל עסנ אוהש וריבסה וירבחו ,הבקסומל תופיחדב ארקנ רקוב ותואב

 "וניומ .הבוגת ילב וראשנ אל וירבד ,תאז לכב .יאבצה ןיעידומה שאר לש
 וללנא ,רורטב המחלמב הלועפ־ףותיש לע רברל ןתינ יכ ,שיגרהל יתשקיב
 ףסמ הרושק לארשי .הימגיב לבוס וניא ןיעידומה ןכש ,יניערומ ףותיש לע
 י" .ב׳־הרא םע ןיעידומ

 * ליבקמה רוקיבה םג .הפ־תטילפ ויה אל היסור תלשממ שאר לש וירבר
 .ךמ היה אל ,ןילמרקב רקבמ ויבר קחצי הלשממה שארש םויב ,קשמדב ונגס
 ׳ןע .הבקסומב ות יאבצ ףותיש אלו קשמדב ונר ףוליח יקלח לע אל
 םילייח לש ףותיש חיטבהל - תרחא הרטמל ורעוב םיליבקמה םירוקיבה
 ^סולש םכסהמ ועבניש ,ןלוגב ןוחטכה ירדסהב םייסור -
 םיסורה ףותישמ הכ רע הגייתסה לארשי .ירוס־ילארשי ^

 .הלאכ םירדסהב £*

 רוקיב רחא הנש 27 ךרענ הבקסומב ןיבר לש ורוקיב
 ןילמרקב לבקתהל הסינ ןולא ■וז הריבב ,ןולא לאגי ,ודקפמ
 ןמלסה ישאר לכ םע לומתא שגפנ ץכר וליאו ,החלצה אלב

 וגג ומקר םהש הלילעה תא םיזה ל זא שקיב ןולא .הבקסומב
 .ולילעה .ירוסה לובגה ריל ל״הצ יזוכיר ןינעב ,לארשי •.* ש־
 ,ץברקחצי ,םימי םתוא לש ל״בטמרה תרהזא לע הססבתה £■
 סילנחמה חא ןסרל השיררב ,הירוס יטילש רגנכ ־4
 גמיה איה ,עומשל הבריס תיסורה תרמצה .םייניתשלפה
 ט ךכ .ירוסה לובגב ל דדצ זוכיר לש היצפסנוקה לע הלוענ ■
 1נל סרוק םירחא םימי רקיבש ,תאדאס תא הענכיש ש

 • ־■/• *.־
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 ה*מנינ לכנס וניא ןיעידומה .הבקסומב ,ץבר קחצי הלשממה שארל יסח וטנ ומממ

 ןילמרקב לבקתה אל .ןולא לאגי

 , , , רלילטה ירוסה לובגה דיל ל״הצ יזוכיר ןינעכ ,לארשי
 תלבקל הנפי רצאנש דע ןיתמה אל יטייבוסה יאבצה ןויבה ט הלמ "5" סלג לש ל.כטמוה תרהזא לע הסםנתה

 תיאבצה התורשקתה לע םילשורי תא הבקסומ הפקת לי־״נ ^*4ה לבגב ל־הצ .וביר לש היצפסנוקה לע הלוענ
 ןנל םדוק םירחא םימי רקיבש ,תאדאס תא הענכיש

 תוצחל אלש התוא הריהזהו לארשיל מ־הירב התנפ המארכל הטישפה ירחא גףן" תא םירצמ לעש ,רצאנל ףרגלטל ,הבקסומב
 תומיעמ החרב אלש םשכ ,וז הרהזאל התעש אל לארשי .ןדריה רהנ תא דוע • םג ןע״ה ךכ ייניםב האכצ זוכירב תילארשי הנכסמ
 םיסור השימח .ץאוס תלעתב השתהה תמחלמ ימיכ םייסור םיסייט םע יריווא י .המחלמה

 .עלס םאיבא מ״לא ליבוהש ,םילארשי םיסייט תייעבר םע יריווא ברקב ולפוה ;1ו״ה אל לארשיל ,לתגב זא העט יסורה יאבצה ןיעידומה

 ' ויבר □ע שגפיהל הסני ,בוקאמירפ יננניי ,.ב.ג.קה שאר םא ,יוונ *ל :>וזי .ושאנ ,הנש 27 רובעכ .הירוס תא ףוקתל הנוזב
 שייז-וייי-ומייו >ה,ווו .מ .י•,•.*,*"־"יי יא" ס״ויומ רחאל .הבקסומב ;םיסורה םישסבמ .זאמ וובשח רוגסל ררד תושפחמ הירוסו

 קשנ תמישר .ריאמ הדלוג

 רפסמ 1949 לירפאב 30־מ חווידב
 יכ ,תיטייבוסה תורירגשה ריבזמ
 ל־־הצ הטמש חוויד הוס השמ ריד
 לע יאמ תישארב הפקתה ןוכתמ
 שובכל׳ הרטמב ,ירוסה לובגה

 ׳ןדריה־רמשמ םשב םוקמ

 התחדנ הפקתהה .הנק השמ ר״ד ׳

 ןי׳גר ם/ שגםיה7 הסגי ,נוקאמירפ י״גיי ,._*.^ין7יי ו׳"!•" - . - י— ־־ — ־ ^ ״״״.,
 תוחילשב אבשכ ,הנש 19 יגפל םילשוריב ומע שגפנש רחאל ,הבקסומב םיסורה םישקבמ ,זאמ ןובשח רוגסל ךרד תושפחמ ה רוסו
 יכ ,ותעשב ריבסה בוקאמירפ .לארשי חלשממ שארל ביינ׳זרב םעטמ תיאשח • .ןלוגב םהלש תיאבצ תוחכונ חיטבהל
 תעכ תיאבצ תוננוכ לע הזירכהב לארשי תא סורהל הנווכתה אל הבקסומ ."0וופ ןויכראל הבקסוממ ואבוהש םיכמסימה ן כ
 לש הקיטקאטב יטילופ ןורתפל עיגהל" השקיב אלא ,םירופיכה שי תמחלמ ,שיא תוחיש לע םיידוס םיחוויד יקתעה םג םיאצמנ ,ןוירוג ןכ

 ,"יאבצ ץחל ן !סימ חווירב .הנס השמ ר״ר םע ביבא־לתב תורירגשה
 ח יב ,תיטייבוסה תורירגשה ריכזמ רפסמ 1949 לירפאב
 ל? יאמ תישארב הפקתה ןנכתמ ל״הצ הטמש חוויד הנס

 רייודמ 1 010 4יויריואב 30״מ ח11ידב ■וי־״ירמשמ םשכ םוקמ שובכל- הרטמב ,ירוסה לובגה
 ר3טמ 1949 3 ״ ״וביסמ התחדנ הפקתהה- יב ,הנס חוויר 'אמב 18־כ

 '3 תיטיי31םה תורירגשה ריכזמ * |*ייה רשאמ רתוי תורורב תוביסה םויה .־חועידי-יתלנ
 "* !ח 13 גוסה ורו 1 ****יי ך ), מל מוחו ןן,וןג.ןב ;תסנבה לש ץוחה־חדעו ירבחל

 ל־־הצ הטמש חוויד הוס השמ ף ך ן ידוסה אבצה תא גיסהל רכ , כ י!מןאלעבה

 יי 1111141 *1111111-4-9 ידיו ■11־1 ה 1131 ת91 ממע *""מ־13 שרחה טילשהש ■ג-בל ירכ;יה םימי טתיאב קש:
 לע *110 תישארב חבו״וייי 1״ ינסש יסב 'תיטירב הבוכ"וניא ,תיאבצ הכיפהב ןוטלשה תא

 שובכל הרטמב ,ירוסה לובגי י םןלס לע ןורל ירכ יןמע סגסהל 1111-4 ■י^י ■>■■111■ ■1!■^ 1-4101 ילובגה 'י; ^ וימזה ףא אוהו ■ינקירמא עייסמ הנהנ אלא ,הליחת
 ןדריה רמשמ םשב םוקמ ל*ונגו הבקסומ3 ל־בטמרה מ-מ לא הנטר ןנחוי ףולא ■.!■•ו יוו-ו4ו •י ?״י״י לש יאבצה חפסנה הנפ ןכל םדוק םישרוח העבש

 6?יבו (דוהי אוהש ררבתה םינש רחאלש ,בוגוסנא ייסכלא
 ■י יל השקבה .יסייבוסה אבצכ לארשימ םיניצק ןומיא רשפאל

 ״.״..ןממ ״יגה הירטסיהה אישל ■ ״היגהש קשנה תמישרמ דבר אצי אלש םשכ ,ירפ האשנ
 ^ת?הראש ^אל^במ^״75 רבמטפסב ?■ב ר־גניסיקל וילא ייב מרשנוש סילדגב םי״חוח 350־ב ^גיקנט 45 :ריאמ הרלונ
 ט1טשב"י.וש ׳י"*'יליט תקפסא לש חורש* """*ו ונושלב ,היחדל קומינה .המחלמה יפדועמ ,םיסוטמ ■
 ?אגי י״ר דר יר^חחי" רזיי^^חד-רשו מ״הירב םתד חא םינכסם הלאכ ו לב שערי ,חרקא םכל ןחינ םא" :יקסנישיו ץוחה־רש לש
 ״״ לוד^סי^דחמדו^ארמיד סייצומר חווט^יכורא םיליטה ןינע ■ןולא ! ״י״הל הצלאנ לארשי .״תימוטא הצצפ םכל וננתנש םלועה
 סחצי יור?׳ז י״ר״ד1״ דייימר בוש הלע ,מיהירב םוררב שרעה־־; רמנה ,ינקירמא-ירוהי לנולוקש ךכ לע הבקסומ ינפב
 קחצ ■בוקרו זשיםה לש רוד שב 198:ב ל רה,מ ■ןיסש ׳׳ *ל תוקדטצהה .ןיעידומה ןוגראב לארשיל עייסמ ,תילארשיל

 .וז הלילעל תימשר השחכה הבקסומל ? :ן זתופקחחנ ^ילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה ןכש ,הליעוה
 הנבהל רכזימ לע תובית ישארב המתח לארשישכ ,198ו־כ *וכל ־! 6? יאבמ רמקה לע ריבכמל רמוח ״הקפיס" ,הלשממה לע
 ריבעה ןוטגנישווב מ״הירב תורירגש הריבעה יב״הדאסע ת ףגשל.ר .^יומא־ילארשית יאבצה ףותישה לע תופקתהה .ב׳הרא התחדנ הג
 אל"■ :קומינה.שמומי םכסהה םא ,הילעה תקספה לע םויא לאיש חלש, 3 ,ימת הבקסומ .לארשיל ינקירמאה עויסה לדגש לככ ורבג
 ףותיש דגנ הבקסומ ימויאב ןורחאה בלש״ר ".לארשיל םיחתות ר ־זוגנ תנווכמה תיאבצ תירב לכל ףרטצהל אלש ,תילארשי תובייחתה
 םכסה לע המתח לארשישכ ,1986־ב היה ינקירמא־ ל״י״ ל םיסחיה שורית תעב ,בוטלומ לא תרש בתכמב הנתינ וז תובייחתה
 רגיש הבקסומב ץוחה־דרשמ ."םיבכוכה תמחלמ" תינכגי1ה_״חסמ תדגי^׳1^.'. .םילשוריל הבקסומ
 ריבגהל יושע הז ילארשי רעצש ,תיווסומ הרהזא םע ,םילשור 7 י תא:* ■^ימלשאכ ,1957 ילזיג וז תיגולוכיספ המחול העיגה םידרוסבאה אישל
 התיה םיבכוכה תמחלמ תינכת לע תודדומתהה ■ןוכיתהדורומב ת ■-? ״?וי רוזאה לכש ירכ* ,םייעמ םתוא ״הניפ״ הבקסומ וירר יכ ,ורשבתנ תליא
 וקספנ םג המעו ,תומצעמה יתש ןיכ הרקה המחלמב הנורחאי י ך .• 2׳ יסורה רירגשה תא ןימזה ץוחה דדשמ ל״כנמ .־ינקירמאה אבצה תושרל

 .לארשי לע םייאמה ם הו יהגםזןןה ^ ידזןד רירגשה לבא ^ זזש ״בוויהלו תליאל יתא

 'הנכומ ףאו ,לארשיל ינוחטבו יאבצ הלועפ ףזתישהיסור "זימי^נעל ;׳* י׳י״לרה ,ןופצה לננננ יטע רייסל לוכשו;יילוחנסוהלני■׳0 יחימעש
 היומסה הרטמה תא ריכמ אוה ,בהלתמ וניא ןיבי םליא ■ל^.^5ה -; לינג״ ייל מצ תיברמ לאי^?

 .ןלוגב רדסה לכב תיסורה תיאבצה תוחכונה תח לוגיר ןמעב היסורב גרוהל אצוהש ,יקסבוקנס גלוא לנולוקה

 ...יי ■ג.'^

 '* ,י

 ::ן
 י■1 ,׳ן * !..ץ.׳::■־*■

 "*'.׳■•י ;י \ן..רי;־־

 '־.״'■?;־׳.יז׳■

 וו
 ילטב לש םהידלי קר אל
 חובזל םייואר תלוכיה
 תמענ ,ןבל .םלוה ךוניחב
 קוח" תלחה לע קבאח
 ■םייתנש ינבל ם1 "םניח הבנה ןנניח
 רתני הדובעה לגעמל סינכהל ידב ,שנלש
 # ".הננש הרידקל תזינארה ,םישנ רתניו

 !11109 !>ר96 י'7(5
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 תועד
 ודשח וייאנ 1-6 .יי םוי■

 רב־חא 'רוא

 ןודא
 ךולמי־יכ

 ,הנטק הצעומ שארו תסנכ רבח אוה ףולמי־יכ דב ן ן
 ימוחתבש ןתי אל אוה .המר דיכ טלוש אוה הבש*#
 -לושל הארי אוה .הלשממה דגב תונגפה ויהי ותזוחא
 ףדגמ אוה ןכל .רייארפ אל אוהש הלעמל זבש ויח
 יכ" ,הלשממה ירגנ תמ לש םיטלש שלותו םיניגפמ
 ,רולמי־יכ תרבגה ,ותשאו ,"ריעה תא יל רלכלמ הז
 ־ייעה לש ףירשה תא ,ותוא .תומילאב םתוא תפקות
 לכ םדוק ויהי ולצא .היטרקומד הז המ ורמלת אל ,הר
 םיניגפמה תא םירצוע םירטושה וב־רחא .ןויקנו *ורס
 רבוכמ ב״ח אוה ךולמי־יכ .ע ירהש ,ותארוה יפ־לע

 תעדה לע הלעי אלו ,העפשהו םירשק ריתע ,לארשיב
 .םתוא ףקתש הז אוהש

 ךוניח יניינעל רטסינימ־תת אוה ךולמי־יב רטא
 םוי ילוא .וינודא ווצר תא ריחמ לכב השעי אוה םג
 ךולמי־יכ רטא ןכל .הלודג רתוי םצע ול וקרזי דחא
 תורחא תועד םע םירומל ,ויניתנל ומזה לכ קיצמ
 אוה ברע לכ .ויניעב ךח םיאצומ אלש םינברלו ולשמ
 רקובבו ,תבשונ חורה ןאלי תעדל ידב תבשבשב הפוצ
 ¬אה .היוצרה חורב ובשחי םידימלתה לכש גאח אוה
 ונממ תאצוי םעפ ידמ לבא ,ירפו לצ ןתונ אל "10

 .שא

 .תפעוסמו הפנע החפשמ איה רילמי־יב תחפשמ
 ־לוב ינישב הכזש לדופ ,הלורגל ולעש החפשו רבע
 היהנש רטא ,רמנ לש תויוכמס לביקש לותלתח ,גור

 .רטסינימ לש ונגס

 •המ .ולש םיכולמי־יבה תא ומיע איבמ ןוטלש לב
 תא שובכל םיסנמ םה הגלפמה לש תישילשה הרוש

 .תירוביצה העדותב םמוקמ

 םינטקה בוחרה תוברק תא םיעצבמ םיכולמי־יכה
 -יעב םירפסמש םינונישלמה םה .םהלש םיכלכולמהו
 ■טחלמב םהיתולילע תא הגלפמה שארל תוקרוב םיינ
 םהל םיזב העיסל םהירבח וליפא .רטשמה יביואב סח
 תונמאנב םיכישממ רטאו רבע לכא ,םבג ירוחאמ

 .המידק ףחריהלו ףוחדל

 רעוס אוה .ןוטלשה ימענמ תא בהוא ־ןולמי־יכ רמ
 -ויכ שבלתמ ,רוביצה ןוכשח־לע תוחבושמ תודעסמב
 עסונ רימת ךולמי־יכ .לוזב טשפתהל וכומ !בא ,רק
 תופילחב ויתונומת .תרזכואמו תרדוהמ תינוכמב
 ומורכ רומע לכ תוטשקמ ,םיטרס רזוג ,תוטייוחמ
 ■יצע דובכל םעפ ירמ איצומ אוהש םוסרפה תורבוחב
 ־כלממב טלש לכ לע םיססונתמ וראותו ותמיתח .ומ

 .לבז יחפ רעו לבא תועדוממ ,הגטקה ות
 ויתועפוהב שמתשהל הברמ יוצמ יכולמי־יכ
 לע רובעא אל'""תערה לע הלעי אל״ב תרושקתב
 .*׳יתבשל ירבוע תא יתיחנה'וא ,־׳םויה רדסל ךכ
 .השק ופרועו השוחנ וחצמ ,םירח ויקפרמו הלר ותפש
 לש ןטק הנחמ חפטמ ,ויברוקמל חורשמ קלחמ אוה
 ליכשב .לובג ילב הדור אוה םהבש םיכחלמו םיצעו
 דולמי .הלעמל רע הררשה תולעמב ספיט ירה אוה הז
 לע ררח אוה .ןטק סווט אל םג לבא לורג םכח ונניא
 וא ותעד לע קלוחש ימ לכב ביוא האורו ,ודובכ
 וא ותע ^ 1׳ יותלחג3 ריכמ וניאש

 עור לע וייח לכ וולמי־יכ םרקתה ,ןוזליח ומכ
 " ולא לע קריש המ לעו וילעמש ולאל קקילש^המ לע

 ןושארה היהי ךולמי־יכ ,אבה ךפהמה היהישכ
 " :יעבטה ומוקמל בושי אוה םואנש ■ריחמה תאסלשיש
 "2 ־יפכ תואיחמ ןגראמש ןרדס ,תולוק ןלבק יזטקתרשמ
 *" .בישי אוה םשלו אכ אוה םשמ .ונממ םילחגל ם

 הנבא הנא

 ?ימ ,ןתונ ימ
 ותונ םג דצ לכש ,אוה הרשפ לש הבישו .הרשפ יהוז .שבמה־יתדוקנב יולת לכה זלבקמ ימ

 עבטמה התואב אקוור ואלו ,לבקמ םגו
 ויא םיניטסלפל .בגמה הו ,תושעל רשפא ה •ך יי
 .םולכ ונל תתל םילוכי אל םג םה ןכלו ,םולכ 1.1
 ־מש רמוא ךכ ."םינתונ ונחנא קר ןכלו ,לבה שי ונל

 םימכסהה לע ותיא חחושל אבש ימ לכל םרפ ןוע
 ¬זחב רבר םוש לבקמ אלו ,לכה תא ןתונ תאפרע"

 ¬מעה תייחה שיא ,היעב יניטסלפ ליעפ יל ומא ׳""י
 ׳ .תימ

 ־מה־תווקנכ יולת לכה - ?לבקמ ימ ?ןתונ ימ זא ^

 ונחנא .ירמגל רורב הז ,תילארשיה טבמה־תדוקנמ
 ןוטלשה לכ תא .םיחטשה לכ תא ונידיב םיקיזחמ

 וישכע .לכה .הלכלכה תא ,םימה תא ,המדאה תא
 .וחיריו הזע תא ,הזמ קלח םיניטסלפל םינתונ ונחנא
 הדגה ראש תא םהל תתל םירומא ונחנא ךכ־רחא
 תיניטסלפ הנירמ םש םוקת רוע ףוסכו .תיברעמה

 אל שממ .םולכ אל ־ ?הרומתכ םילבקמ ונחנא המו
 ?וז הקסיע וימ וזיא זא היינ־תוסיפ .םולכ

 ־מגל .תרחא הארנ הז תיניטסלפה טבמה-תרוקנמ
 הזע תא ונל םינתונ םתא ,תרמוא תאז המ" .תרחא יר
 ?םכלש הז וחיריו הזע ךמ' .ליעפ ותוא םעז "?וחיריו
 רזוש ררושל םימור םתא ?םכלש הז תיברעמה הרגה
 יל ריזחמ קבאמ ייחאו ,יניי ףלא חומ יסיכמ איצ
 םכל רייש אלש המ תחל םילוכי אל םתא .רניר 50
 םינתונ אל םתא ,יל ריישש המ יל םינתונ םתאשכ
 תא .לכה תא םכל ןתונ תאפרע ,תאז תמועל !םולכ
 ירחא .םולשה תא :ול םיקוקז יכה*יכה םתאש רבדה
 יברעה םלועה תמלשה תא ־־ קבאמ לש םינש האמ
 רבדה תא םכל ןתונ אוהו .תינויצה הנירמה םויק םע
 התיהש ,ץראה בור לע ונתוכז תא :ונל רקי יכה־יכה

 .יהנש 1,300 הז תיברע תרלומ

 תאז לכב יהוז םילארשיה בור יניעבש ,ול יתרמא
 ה!" .ארק אוה רתטשפומ הזיא" .תטשפומ הרומת
 לש תימשר תחלשמש םתמלח יחמ חואמ ישחומ
 ?ןאמועב תוחותס תועורזכ לבקתת לארשי־תנידמ
 ?סינוטב יולגב ובבותסי םיריכב םיילארשי םידיקפש
 לע םתרתיו אל דוע ,םולב םתישע אל רוע ,הארת
 ¬סלפ רטוש ףא הנה עיגה אל רוע ,רחא עבורמ רטמ
 ¬רעה םלועב הניפ לכל םיסנכנ םתא רבכו ,דחא יניט
 ןועמש .ונכותמ םויל םוימ ןקורתמ יברעה םרחה ¬יב
 ¬זי .ףתושמ ינוכית־חרזמ קוש לע םאונ םכלש םרפ
 ¬סע תושעל ידכ תורבח םימיקמ רככ םיילארשי םימ
 ?םולכ אל הז .קשמדבו תייווכבו דאירבו ררגבב םיק
 !וילע םולחל וליפא םתזעה אלו םתיצרש המ לכ הז
 ¬והל זעמ היה אל יברעה םלועה לכב רחא יברע ףא
 לש ורי תא תאפרע ץחל אלמלא ,עבצא םכל טיש

 .ףיבר

 .ןבומכ ,ןהיתש ־ ?הנוכנ תוסריגה יתשמ וזיא זא
 ןתונ םג רצ לכש ,אוה הרשפ לש הביטו .הרשפ יהוז

 .עבטמה התואב אקוור ואלו ,לבקמ םנו

 םוימ הלוע וריחמש ,שוביכה לע םירתוומ ונחנא
 תא הווש אל אוה .הדאפיתניאה תישאר זאמ םויל
 ,םולשה ,םינוק ונחנאש הרוחסה וליאו .הזה ריחמה
 ונל םינתונ םיניטסלפה .תיאדכ רתויו רתוי תיארנ

 ¬יכה ןמ יתגרדהה רורחשה תרומת תאזה הרוחסה תא
 .שוב

 ול שי המ תאפרע רסאי לאשנ םינש הברה ינפל
 .םישובכה םיחטשה תרזחה תרומת לארשיל עיצה.
 טעה ורז" המאו ורינ היהש טעה תא םירה תאפרע

 ."לארשי םע םולש לע םותחל לוכיש ידיחיה

 ויוח ףס1י

 יכ ,םיעידומ ,חונויסנ ינש רתאל ,יתלשממו ינ *ן"
 ־הנר םע ינירמ שא תב ךישמהל םילוכי ונניא#%.
 םהב ויאו הירבדל תועמשמ ןיא דוע לכ ף׳שא תג
 ררד םיריכמ ונא ויא ...תוביציו תונימא ,תובייוחמ

 •בלה יוליגו תמאה תלוז ןומאה קוזיחל
 ־טשו ןיבר קחצי רמול ויה םילוכיש םירכר הלא
 ־מה מ״ומה ןמ תובייחתמה תונקסמה רואל ,סרפ ןוע
 ־נמנ םה לבא ,"ולסוא םכסה'םושייל לתופמהו ךשומ
 אל םתמועל .םינבומ םימעטמ ,תאז תושעלמ םיע
 ¬דל חכונשכ ץיסוח ךלמה ,יבמופב ,םעימשהל ססיה
 הנירמ חמקה הבלב תחא הרטמ חאסרעל יכ '{?

 .םילשורי התריבש תיניתשלפ

 תלהנה תא ,םרפ ןועמש ,ץוחה רש ףסא םימיל
 ןולשכל ואיבהש תוביסה תא הינואכ חתינו ודרשמ
 ¬מע תונורקע" םושייל תאפרעל וייסוח ןיב תוחישה
 ההדזהש ,םרפ .('ולסוא תונורקע־ לקשמ לע) 'ןא
 עדונ יכ ,ויניזאמל הליג ,ןייסות תרמע םע ןיטולחל
 •רי םע היצרדפנוק ןנוכל םנמא םיכסה תאפרעש יל
 -יש ,תיניתשלפ הנירמ םקות םדוקש יאנתב לבא ,ןד
 ןייסוח לוכי אל תאזלו ,רכו עבטמ ,אבצ ,לגי^לויה

 ףלחתה זאמ .1986 ףרוחב ושחרתה םירבדה
 לבא .לארשי האב חיי םוקמב .תאסרע לש רנטרפה
 .זייסוח ותעשב הליגש תופיקתה תא הלגמ הניא איה
 יקוליח שיש ,'א םויב עמש רשאכ זגרנ היה םרפ
 ¬רפל הרהימ ותכשל -רלשממה־שאר ןיבל וניכ תונח
 העדב ץוחה רשו הלסמסה-שאר היפלש ךערור 0?
 ךערוה וז !םירמה תא םדקהב םילשהל שיש״״וא
 דמלמ ןויסנה .תלפרעמ איה הריהבמ איהשמ רתויש
 ררדכ םיפקשמ רירש יסוי רשה עימשמש םירבד כ
 זיתורמצה ,תאז רגנכו ■סיס לש ויתודמע זא םג ללכ
 מ״ומה לע הנופמה ,טחוש םהרבא ,רצואה יש ל
 דו־שאר לש ותעד תא תופקשמ ,ף״שא םע ילכלכה

 ה> *א 1עידי■* *ץניו

 ך רויע ת לאחי״ל

 ךדכודמ רנטרפה ,יוא
 יר יייזזידרמ

 ,עובשה הלשממה תבישיב
 חשקה ובצמ תא סרפ ראית
 ךדכודמ אוה .תאפרע לש
 לע הרמ ןנואתמו אכודמו

 ךותב ול שיש םיברה םיישקה
 ערקנ בלה .ף״שא

 ",לאשה ,ינס יחא טיי 1״ננ הםחטהסשל .הל•**

 עכטסה ,לובה־ ביבס חוכיווה לכ תא לטכמ רירש

 "יםיא איי .ני־" ־" המ **?**££

 וייחחהב רומעיש וילע ךומסל לכונ ריא
 ?ומצע לע לטונ

 י תפסונ השיגסל תאצל רומאה ,סרפ
 ומכסמ השיגפל עקרקה תא רישכהל ירכ
 אד לבא ,תירטש תעמשמ םלעתהל לוכי
 )ינש ,ץבר קחצי לש וחערמ םג םלעת
 וצפועשכ םג :הבקסומב תרושקתה ינואב
 מ ןותטנ ןיא - הימונוטואה יחטש חא ויד
 *לסה)םע תויעב ול שי ...ותורמ תא ףוכ

 ו תיניתשלפה הרוזפה םעו םיימוק
 ."הראסיתגיאר

 םורל תושירדל רשק אלב םג ,רוציקב
 יאירזטירט םימלו הטיפש תויוכמסל ,לוכל
 ? ןכוסמ רומיהב ־חרב ־ולסוא םכסה' עוצ

_ .. 1 1 _1_ 
 ןכוסמ רומיהב ךורכ ־ולסוא םכסה' עוצ ,רמוא אוה ,בושח הז המ ."םיילאיר י יצןו'ש
 א "םינוכיס לוטיל יואר םולשה ןעמלש ריע םילוב האיצוה תפייקהררקה םג יי ל
 יל סמיהל ברסש ,ןייסוח ךלמה קדצ ךכ-לכ ארונ המ
 או ־תוביצמ תונימא" וב ןיא םא חאפרע הלש עבטמהש ,רנלטוקסבימכ עבטמ *ץ׳ אל

 .יתועמשמ" ׳אפכ רצואה״ושו .תיטירבה גנילרטש הדילל הדמג

 ולשממה לש היגפ ןאל ,איה הלאשה ידיו הזע" לש עבטמלוץא םינפששנ ־סיר ילשממה לש היגפ ןאל ,איה הלאשה ־ידיו הזע" לש עבטמל "יכמל ץא ם נסששב .ס

 ישמ הלשממב עבת תירטש רשהשכ ■"""ע
 ינאש ריגהלו ונידעי תא רוריבב ריר ־איש שרד תאפרעש ׳^^י?.{!:ןנוטןא״ל תשפ

 לספ וידש רשה וליאו ,וירכרל סחייתהל הניא לארשי .םיבשות םזחימ ל? ו ע הלןכי
 "סוח ?תכלוה תאזה הלשממה ןאל רורב ימ תעדל הל רשפאתש^חרוק כ לע ת

 זימהי5,תאסרע םע םכסהל עימ1להיה ־ "י"
 ^ חצור ,רירש שיגדמ ,תאזה הלשממה ונענ תא סרס ראית ילהבומ
 * חאכ רתב אל המ ״חטשה ןנואתמו אכודמו דרכתמ ^

 *י )"סוח לבא .רביס וז סגש רשפא כל.ד ■ף־שא דיתב ול שיש סךי־י ערקנ

 ייגש יפכ זא ,ןרקש תאפרעש ,רמ טושפ אל םאש ךלשממה תא דדו יש
 ׳ביישמהל ונלוכי אל- :יתוכלמ ןונ זמט^תתל

 לשמכ ׳ץיבוקרבוא
 ל״כומ דיקפתל הרוכעה תגלפמ לש הומת**
 ־םישר םג ומכ ,דלפרכה םייח רבחה ,תווותסהה □
 ויעירמו ויערמ רבחו ןומרד אבילא - םימשאומ וח י*
 ¬חוכ ,תוינונגנמ ,בואיס ,תונרמשב - תרושקת 4י י
 ¬מישרב שולש רפסמ .ןולק יראת הלאב אצויבו ,חור ו
 ,למשחה תרכח ידבוע דעו רדי אוה רלפ־ונה לש ה
 ¬ועמו שיאה תא ריכמ ינניא .׳ץיבוקרכוא םרוי •טחה
 ןמו יאנותיעה רוקיסה ןמ םלוא ,וב יתשגפ אל םל
 ינחוכ ,קזח רעו ר״וי רייטצמ ,ול רצי הזש יומדה
 רשאב רצואה ירש לע סואמ שיאה .טעמכ לוכי־לכו
 היטפמא לש ץמש אטבלמ הקוחר תונותיעה םנו *ך 1
 תאריב אשינ ומשו ,ץרענ שיאה וירבוע לע ;ויפלכ

 .קשמב םידבוע ידעו תוושענ רוע י
 ר״ויכ שמשמ ׳ץיבוקרבואש ,למשחה תועו ידבוע
 רכש םיאורה םיאג םילעופ םה ,םהלש םיובמה ־זעו
 ¬מהש ,םיפסונ םירפושמ םיאנתו םלמעל יבסו תואנ
 םחוכ .םיאכז םה ולש םניח למשחה אוה םהנש םסרופ
 ונלש רטלאשה לע םדי .בר למשחה תונח ישנא לש
 קר הלשממהש םעפ לכב ונב רמעתהל סילטי םמז
 הניט וחתיפ ונתיאמ םיבר .םהיתויוכזב םסרכל תסנמ
 שיאל ןכש לכ אל ,הישנאלו למשחה תונחל הקומע
 םיכרש ינפמ הכר הרימב ,׳ץיבוקרבוא ךלס קזחה
 ,םיבשחנו םירואנ םיאנותיע ,ונייה ,ונתעד יבצעממ
 אוהש המ השועה ןוירב אוה ׳ץיבוקרבואש ,ונחמיל

 .ןייד אל םגו ןיד ול ןיאו הצור
 ,רתוי הכרה תלכסתמו תכבוסמ ,תבכרומ תמאה
 הרבחה לש הסחיל לשמ אלא ונניא ׳ץינוקונואו _

 יגיהנמו םידבוע ףידעמ ינא
 םרוי חסונ םידבוע

 ,ץרפ עשוהיו ׳ץיבוקרבוא
 תויוכז לע קבאהל םיעדויש
 הביאהו רוכינה ףרח םהידבוע
 תוטילאה םהל תורדשמש

 תרושקתב ץויויוגשו

 ¬יצ לא הלש תויתרושקתה תוטילאה לשו תילארשיה
 םיאנותיעה יריכבמ דחא .םהיגיהנמו םידבועה רוב
 המינב חוורל חרמ ,העפשה לעבו קירבמ בתוכ ,ץראב
 ןומר זירכה םהנש העשבו םויבש ,תיניצו תינגלגל
 הפצנ ־ תורדתסהה ל״כזמ ריקפתל ותודמעומ לע
 יוא ,תיתרקוי תיביבא־לת הדעסמכ דעוס ׳ץיבוקרבוא
 *רבואש ,יאנותיעה ודוה םורי ונל רמול הנר .רשוכל
 ךות ,דבלב םיכירכ סועלל םיאשר וימודו *ץיבוק
 טרומו עגיימ ןתמו־אשמ לש ומוציעב םייוצמ םהש
 ,תוחיחזה .תוטורט םהיניעו רכש םכסה לע םיבצע
 ץראב םירומש םניא תונתנהנהו תחנה ,חורה תרוק
 ׳ץיבוקרבוא .םהיגיהנמל ןכש לכ אלו ,םידבועל וזה

 .הלילפמ הזופ טעמכ תאז - םייחה ןמ הנהנ
 שבהוא הלש רוקיסה יעצמאו תילארשיה הרבחה

 ,"אחא־׳מ בורג יניפ חסונב םיגיהנמו קתד ילעופ
 ךזת ,דוע חתפיי אלו רגסנש לעפמ ירעשב םיכובש
 זא .ךרעב ח־־ש ףלא לש רכש ישולתב םיפנפנמ סהש
 ¬ובו םיבהוא תונותיעהו םעהש ,םיבוהא םירוביג סה
 ונל שישכ לבא .םהלש תישיאה הידגרטה תא םיכ
 ¬זח םירכוע יגיהנמ ,םהינימל סי׳ציכוקרבוא םע קסע
 רבכ דא - חוקימ חוכו תושיחנ ,הדמע ילעב םיק
 ¬לל םישלו םתוא בולצל יוארה ןמש סינומדב רבורמ
 תמרכ תויחל םיזעמ םהש ,הדבועה תא סלקלו גע
 ¬תפ המ ,םילעופ ירה םתא .ההובג ףאו הריבס םייח
 ¬יבמאה סחיה ׳?םייחהמ ונהתו תודעסמב ובשתש םוא

 .תועיבצ טעמ אל ובותכ םלגמ הזה יטנלוו
 דעו ר׳וי ,ץרפ עשוהי תיבשהשכ ,הנש 20*כ ינפל
 ויומיד ,תורתוכל הלעו למנה תא ,רורשא למנ ירבוע
 לפש ,דא לש םיגשומב ,היה תילארשיה תרושקתב
 ¬יבהרל הכז רככ תאסרע .תאסרע ומכ טעמכ סואמו
 םע לש גיהנמ אוהש ,הדבועב ריכהל ונדמלו היצטיל
 ־וקרבוא ,ץרפ .תוימיטיגל תויוכזו תופיאש ול שיש■

 תמח הרכהל ובז םרט ךהימורו ןטיבא ,׳ץיב
 הל םיניתממ םניא םג םה ךאפרעל רוגינב םלוא
 ־עלב םג םהישנא לע ןגהלו רדתסהל םתלוכיב שיו
 ־רבוא חסונ םירבוע יגיהנמו םידבוע ףידעמ ינא .היו
 םהידבוע תויוכז לע קבאהל םיעדויש ,ץרפו 'ץיבוק
 ־גשו תזטילאה םהל תורדשמש הביאהו רוכינה ףרח
 ¬נוש לכהש םיקזח םירבוע בטומ .תרושקתב ןהיריר
 ,העמר ילדמ ,םירטופמ םילעופ רשאמ םתוא םיא

 .םהיפלכ הלמח יאלמ לכהש
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 הנפ הווחא
 תכלל לש הסונתב רבכ ונחנא םא
 לש שפרה לכ תא זבזבל לבח ,הרוחא
 רזחשל טלחהב רשפא .תוריחבה תלומעת

 .קמעב תוציב המכ ותרזעב

 .ר.ש

 ינימי וחד־ןב

 ?ףשר ילצ םש השוע המ
 לש םילזגדה םיגטרטסאה ואיצוה הנשי היד!איןף
 ־יצה תא דיחפהל ירכ ,ררקמהמ .ד־חבעה תגלסמ*
 לולע םולשה :תורדתסהכ ךסהממ ילאיש !י רו?
 ,םכל ורהזיה ־ ןומר תושארב תוררתסהה .עגפ הל

 ,םג אלא ,רכשה ימכסה תא קר אל איפקזו ׳ 0
 רבכ וזו .ף״שא םע םולשה ימכסה תא "יק עב לי

 .הב ורמעי אל םידבועהש .דר זג

 -מחמה לע החילס ,תאזה תיליוואה היגטרטסאה
 ■וא וגהש הלא לש תימינפה תמאה תא ?ששוח ,׳״
 ,םמוקמב םרוכב ,םולשה הנחמ ישנא לש הרובח יהת

 אשונב וקסע אלו ,וניכה אל ,ועיי אל0^
 דימת םה םולשה הנחמב םדיקפת ףקותכ .ת

 .שלש ךירצ לב םדוקש ,ומלקיי

 העוריה םילגרה ינש תיירואית רבכ עול המד? ל
 לגר ,דחא לגד קר םירהל רשפא היפלש "הצט "ל
 ןיתמהל ךירצ יתרבחה לגרהש ךכ "זכימכ !ויח
 אוה םולשה לגדש ,ונל םירפסמ םה ו שבע ■יגפ
 הלולע המחלמו .ןוחסבה תא ףילחהש זתלש׳ר1 גושח.ל

 םייסל םיבוטה םירוחבל ןתינ אל םא ונ לע שג
 .שלשה תיישע תכאלמ זמ

 םילבלבמ ,םינש רואמ הברה ,םינש הברה יבכ א
 בצמה לע הלאה תואמסיסה םע םישלחל חומי תא
 קדהל ררוצה לע ,ןוחטכה לטנ לע "אישגס י
 .םכליבשב ןמז וישכע ויא ,םהל םירמוא ,טח .זז

 םינש דואמ הברה רבכ
 םישלחל חומה הא םילבלבמ

 לע הלאה תואמסיפה םע
 לטנ לע ,אושנמ השקה בצמה
 קדהל ךרוצה לע ,ןוחטבה
 -םהל םירמוא ,וכח .הרוגח
 םיכחמו םיכחמו םיכחמ םחו

 םיכחמו םיכחמ םהו .םירחא םירבד תושעל ךירצ
 ימה םינותנה יסל ,90־ה תונש לש לארשיו .םיכחמו
 ¬ילשה םלועל םינטק אל םידעצכ תברקתמ ,שנכדוע

 \ . .תוכחל ךירצ ירה .יש
 ןיאו ,םילגד יגש הל םיארוקש תאזכ היח ןיא
 םה יץדמ קוצו יתרבח קרצ .םוחתל םדוקש םוחת
 ךז תא ןיבמ־אלש;ימ ,עבטמ ותוא לש םידדצ ינש
 לוכי .אלו רבד םוש ןיבמ אל ,םילוגד םיגטרטסא

 •י .,רבד שש תונשל
 "דממ חורמ רודוומח■. י

 *לע רתויב לודגה רוריחה תא תלבקמ יגטרטסאה שר
 ,םיאכודמה וניחא לש עודיה גיצנה ,ףשר ילצ ידי
 •םירכוע תויוכז ןעמל שנומה תונגפה גיהנהש שיאה
 החירב ומכ הארב תורדתסהה ןיבל וניב רוביחה ידה
 שי םולשה ןעמלש ,רמואו אב היה אוה םא .הבוצע
 ¬ות יתייה ,יתרבה קדצב ,תיתרבח תוירדילוסב ךרוצ

 ,אוה .רמוא אוהש המ אל הז לבא .ורובבל רפושב עק
 ־חל רבחתמ אוהשכ םג ,ןשיה ןומזפל רזוח ,השעמל
 - םולשה ןעמלש ,םילעופל רמוא אוה .תיתרבחה תיז
 ,םולשהש םושמ ,רלפרבהל עיבצהל ךירצ - בל ומיש

 .בושח או״ו קרו אוה ךנ־וח ןקת לע
 םיגטרטסאל ןתנ ,שלהומו בוצע שיא ,רלפרנהו
 ־קתב ,רשיה לכשה לע ול הלתשהל ולש םימלפודמה
 דאיתכ ומצע תא רכלימ אוה .הזכ רבד ול שיש הוו

 .תיירואית .דחא ףא לע רובעל חילצת אלש חיר
 ¬וקל דחא לוק ול ףיסות אל טושפ םייניעב הרוכעה

 תפ
 .םולשה לע ברקה אל אוה תורדתסהה לע בוקה
 ,תנקותמ הרבח לע ברק אוה תוררתסהה לע ברקה
 שיש ימ .םדבוע תנגה לעו תיתרבח תויריוילוס לע
 וסני אלש לבא .רמאיש ,הזח.ןיינעב רמול המ ול
 קשנה תא יטל ופלשל רועו שמה תא ונל לבלבל
 ילצ יתורדתסהה גטרטסאה תרוצב ,םהלש ירוס1ז

 ונלש םיברע
 םידושחב ורצענש ,םילארשיה םיברעה ינש
 םיררועמ ,הרדחב םימדה עוגיפל עויסב
 םיברע םג אמש ,תודשחו תוששח םצבירמ
 יתלב וגיא הז ששח .רורטל ופרטצי ־ונלש'
 .רבוס הביס שי .םלועמ םירבר ויה רבכ :ססובמ
 םתנומאש ,םיינוציק םימלסומ יגסמ שושחל
 יותיפה לודג רוחיב .תולובגב הריכמ הניא
 לארשי ןיבש רפתה וקב םיבשויה םירפככ
 ךרעש "אטוז הדאפיתניאה־ םב .םיחטשהו
 המרת אל ,ןורבחב חבטה ירחא ,ופיב באבשה

 .תוששחה תעגרהל
 ליטי םידושח ינש לש םרצעמש רוסא ךא
 טועימהו ירוהיה בורה ןיב םיסחיה לע לצ
 המע לארשי ייברע .קוריה וקה ךותב יברעה
 .םילק אל שיותיסב ,הנובתבו תושיחנב ,הכ רע
 תונמואלה לש ינחצרה םרזל ופרטצה אל םה
 םמע ינבל היולגה םתדהא תורמל ,תיניתשלפה
 ,עירכמה םבורב יכ חינהל ריבס .הזעבו הדגב
 רועש םינחבמב םג לארשיל תונמאנ ורמשי םה

 .םהל םייופצ
 ,הללאנוע־ןהכ הבוהא לש ,לומתא ,התומ
 לפקמ ,הרוחב עוגיפ ותואב תושונא העצפנש
 ינשל הנמיו הירוטסיההש הידגרטה תא וכותב
 אשניהל ידכ המלסאההש הירוהי :םימעה
 תחונמ אצמתו םיניתשלפ יריב החצרנ ,יברעל

 .לארשי רבקב םימלוע

 תותיבש
 ,הז טפשמ !"תוחאמ תוחפ רכתשמ אפור־
 ,דחא םויל לומחא וחבשש םיאפורה תעדומב
 רכש תפסות ולביק תויחאהש ירחא :לכה רמוא
 םהומכו "חפוקמ םישיגרמ םיאפורה ,תגלפומ
 .עובש רבב םיתבושה ,שילאיצומה םירבועה םג
 להגימזו ידבועו .םיתקורהו .םיאנגטנרהו
 דוע התיבשל רותב םידמועה תמישר .קשמהו

 .יאופרה רזגמב קר אלו .הכורא
 םיצרמה םג ,לכל רוכזכו ,עודיכ
 תרסח רכש תאלעהב ובז תואטיסרבינואב
 וקפתסהש ,ירוביצה רוטקסב םידבועה .םידקת
 ,םינש שולש ךות 19% לש רכש תססותכ
 ימ .שמחמ םנ אלא ,םיחפוקמ קר אל םישיגרמ
 ימ ,וחוא חותפל הצח ,םכסה לע םתח רבכש
 אל םאו .ויתועיבת תא הלעמ ,ןיידע סתה אלש

 ?יתמיא זא ,תורדתסהל תוריחבה ברע
 קפס ךא ,תוצרפה תא םוסחל הסנמ רצואה

 ןלוכש ,תועיבתה לושחנ לומ רומעל חילצי םא
 טחוש הגייב םא ..תוקדצומ םג ןקלחבו תופיקת
 קשמב עגפיש ,ינויצלפניא בבסב רזמענ ,ענכיי
 רצואה יטינרבק וערי הז תא ךא .שרבועב סגו

 האצי תבכרה .םיצרמלו תויחאל וענכנשכ
 .התוא רוצעל היהי השקו הריהדב הנחתהמ

 ןמית ידלי
 ,םינש שש הכשמנש הקידבו .הריקח ירחא
 תדעוול יגלש השמ טפושה לומתא חוויד
 הרקמ וליפא אצמנ אל יכ תסנכה לש םינפה

 .תוילילפ תוביסנב םלענ ינמית דליש ,רחא
 .תורבועמ םיעפשומ םניא םיסותימ םלוא
 החוד אוהש ,ס״שמ לאילמג כ־ח עידוה רככו

 תא םימאות שיא סה .יגלש תדעו יאצממ תא
 .ולש יטילופה סרטניאה תא אל םגו ותנומא

 תוקוניתו םידלי 500־ל בורקב רבודמה
 תונש תישארב ןמיתמ הילע״ר םע הצרא ועיגהש
 םיאנתב ורטפנ םה עירכמה םבורב .םישימחה
 םהמ 68 יבגל קר .םימיה םתואב וררשש םישקה

 ץמש ןיא םהיבגל םג .הריטפ םושיר אצמנ אל
 .ל״וחל ורכמנ וא וצמוא ,ופטחנש החכוה לש

 .םחנל לוכי אל הז םהלש תוחפשמה תא
 יכ קיסהל ןתינ יגלש טפושה לש וירבדמ
 ףא איה ■היצרופורפ לבל רבעמ החפונ השרפה
 ורחש בושיה יקיתו וליאכ :ינעזג דסימ השבל
 ירסח םינמית תוקוניתב רוחסל ידכ ,ףרטל
 לש אצוי לעופ אוה םלושמ יזוע ־בר״ה .עשי
 תומוהתב הדגאה לש המוקמ ,וז העורפ הדגא

 .רקופה תיבב םלושמ לש ומוקמ מישנה

 דיפל ףסוי ■ י
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 דחשמ סיטרכ םילבקמ ,רגא לש יש7וח-ישפוח םינוק
 /ל/פ ויוו ספיליפ ׳וצומ לכב םיכוזו בירעמ םיארוק

 ■|^׳:ד * 'יז :| :דואמטושפ !םיכוז ךיא !םיאלפנ םיסרפ הבוה ך>לכב תוכזל ן>לכלק היה אל ןמומ
 ₪■£. , •***יי■־*,*■ ״ישרוח ישפוח םיסרפ״ סיטרכ םילבקמו דגא לש ישווח־יעפוח סיטרכ םינזק .1
 23^• .רפסמו ימוי ךיראת ,סרפ םיאשונה ״םילמ״ 24 םיעיפומ סיטרכה לש ירוחאה וריצב
 111■?׳ •4זס;י1^0^ רחבממ ימוי סרפ עיפומ וילעש ימויה לובה תא םישפחמו בירעמ םוי לכ םיארוק .2

 . .רפסמו ימוי ךיראת לופריוו ספיליפ ירצומ
 7׳׳־ ירפסמהו ימויה ךיראתה ,סרפה םע םכלש סיטרכבש רפסמהו ימויה ךיראתה ,סרפה תא םיוושמ .ג

 יי יי־־־* ׳ ׳ 71 4 אריפש יחו .וחס הרטקלא תיב ,לעי - לא סיטרכהו ׳,לוב״ה תא ואינה .!םתיכז !םיהו םה .ץותימש
 ז ^ 41086^•^ ;1 סרפה תא ולבקו םימאות ישדוח ישפוח סיטרכו תוהז תדועת

 רחואמה ללל 16:00 העשב םוסרפה םוי יוחא םיימוי דע סרפה הלבקל עינהל םכילע .םעש
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 27.4.04 יעיבר םוי

 ,דגא לש ישדוח-ישפוח םיטונ םינוק
 רצומב םוי לכ םינוח בירעמ םיארוק
 ,סופה םא .לופריוו ספיליפ לש רחא
 םיהז הכוזה דפסמהו ימויה ויואתה

 !םתיכז - םכלש סיטרכב עיפומל

 6.4.94 ישי

 י@1יזז ?;י״״מ״מ״יא1

 ,דגא לש ישדוח-ישפוח סיטרכ םינוק
 רצומב םוי לכ םיכוזו בירעמ םיארוק
 ,סרפה םא .לופריוו ספיליפ לש רחא
 םיהז הכוזה רפסמהו ימויה ךיראתה

 !םתיכז ־ םכלש סיטרכב עיפומל

 13ליג תנוכמ 1
 ^ט02209._1

 10.4.04 !ושאר סו• ;

 "1!*?׳עמ ■י*0*5ייי״א

 דגא לש ישדוח-ישפוח סיטרכ םינוק
 רצומב םוי לכ םיכוזו בירעמ םיארוק
 .סרפה םא .לופריוו ספיליפ לש רחא
 םיהז הכוזה רפסמהו ימויה ךיראתה
 !חתיכז - םכלש סיטרכב עיפומל

 :83*0 *י^יץ* ?;!יא ! 1:וי4 דזו

 יואלשישדות־ישפוח סיטרכ םינוק
 !יחמב םוי לכ םיכוזו בירעמ םיארוק
 ^ םא .לופריוו ספיליפ לש רחא

 הכוזה רפסמהו ימויה ךיראתה
 1 'םזויכז - םכלש סיטרכב עיפומל

 *ג*?:•*

 ׳*■* *ו**״■ ׳--1■-י ^ • ,טויה לזבה חז 11

 ןו/ןו1נן0ןן71///נן^///|#^ _
 ^ יש ^ןח" וג';,מ 0011

 תינאיבמולוק תדוכלמ
 הנימאה אל עשוהי יפצ דקפ בו
 החלשנ איה ■ הינזוא עמשמל
 ןופלט תוחיש םגרתל היבמולוקל
 רתס תונזאהב וטלקוהש ,תרבענ
 תועש .תימוקמה הרטשמה לע

 םילארשי תייפונכל הניזאה תזכור?
 םימס לש הנוטמ רתוי הלגליגש
 קלח .הפוריאלו לארשיל םישק

 םיבשוי רבכ רופיסב םיברועמזזמ
 תא לגלגל םיכישממ רתיה .אלמ
 היבמולוקב הרצונ םאה ■ םינוילימה

 םיברועמה םילארשי לש תשר
 ?םלוע יקבוח םימס יקסעב

 '!•*}י
9 ^1 

 1׳ : 11
 ן 0 14

 יחמק יטומ :םוליצ םחנמ ןועמש .הטלקהה טול הזכמ חבט

 ,דגא לש ישדוח-ישפוזו סיטרכ םינוק
 רצומב םוי לכ םיכוזו בירעמ םיארוק
 .סרפה םא .לו&ריוו ספיליפ לש רחא
 םיהז הכוזה רפסמהו ימויה ךיראתה

 .!םתיכז - םכלש סיטרכב עיפומל

 £י2|03

 דגא לש ישדוח-ישפוח סיטרכ םינוק
 רצומב םוי לכ םיכוזו בירעמ םיארוק
 ,סרפה סא .לופריוו ספיליפ לש רחא
 םיהז תגוזח רפסמהו ימויה ךיואתח
 !םתיכז - םכלש סיטרכב עיפומל

 ^ 20.4.94 יעיבר םוי !

 דגא לש ישדוח־־ישפוח סיטרכ םינוק
 רצומב םוי לכ םיכוזו בירעמ םיארוק
 סרפה םא .לופויוו ספיליפ לש רחא

 םיהז הכוזה רפסמהו ימויה ךיראתה
 !םתיכז -םכלש סיטרכב עיפומל

 94 ישימח 01•

11.1111 *'^1■ 

1111*1 1^-71 
 ■ 111.׳,ג:.

 םתח זרא תאמ
 תקלחמ שאר ,עשוהי יפצ דקפ בר החלשנמ
 ¬טשמ רובע םגרתל ,א״ת תרטשמב רתס תונזאה
 וטלקוהש ,תירבעב ןופלט תוחיש היבמולוק חי
 העדי אל איה ,הרטשמה העציבש רתס תונזאהב
 לש תונוש תוישרפ שולש לש הפישחב רבחמש
 תועש .הפוריאלו לארשיל םישק םימס תוחנה
 םילארשי תייפונכל הניזאהו הנשי תוכורא
 ןהמ תחאשכ ,םישק םימס לש תותוכה הלגליגש

 .הירוטסיהב הלודגל תנשתנ
 ¬מל לופרטניאה ריבעה ,'92 רבמבונ עצמאב
 ¬וקה הרטשמה לש עויס תשקב לארשי זירכ
 בר .תירבעב ןופלט תוחיש םוגרתב תינאיבמול

 ,בו׳גח תא הלביק עשוהי רקס
 הרכשנש הריר ךותמ הניזאה םישרוח השיש
 תרטשמל כר יניעידומ רמוח הרגישו הורבע

 .םירבודה רחא תוקחתהל הלחהש ,לארשי
 שמ״היכ טפוש חלש רבעש עובשה ףוסב
 ,25 ,חלס ןליא תא ,םגלט חשמ ,א״תכ יזוחמה
 םהינש ,34 ,ובאש יבא תאו רסאמ תונש 5־ל
 ,םישדוח העשתו םינש שולשל ,הווקת חתפמ

 .ןיאקוק ג״ק ינש אבייל ןויסנב ועשרוהש דואל
 ׳גרו׳ג םג רסאמל וחלשנ ובאשו חלס םע דחי
 רדלבב עיגהש ,רודוולס לאמ יסבחר החרוח
 דמב אשנו ינאיבמולוקה םימסה לטרק תורישב
 ןועמש תא הכיז טפשמה תיב .םסה תא יתדח
 ¬אל ,הירא וב המלש ריע ירי לע
 עמשנ ולוקש חיכוהל החילצה אל הע בזסש ]?

 .היבמולוקמ ואבוהש הטלקהה טרס לע
 ־קעמ תשר השרפנ ,ץראב עדימה תלבק סע
 •או םהיקסע ,םהיתב ביבס הפופצ סיס#"" סיב
 םהיתבל םיבורקה םיירוביצה םינופלטה יל ס
 היבמולוקב ררוגתמה ,חלס יבאו והכ סא לא לט

 לטרק ישארמ ,ילקמ ה׳ציא ןוד לש ימלי""
 ,רודוולס לאמ רדלבה ,זוחרוח עיגהמ־םימסח
 *יה ,ץראל הנשה ראורבפב ("תינברה הנממ)
 תחנ אוה .ותארקל הכורע לארשי תרטשמ הת
 ימה ,הילצרהב רחשה" ןולמל ךישמהו ג ב״ב
 ותוא התנפה ,"לצרה לש ותשיא ת״ימהנ
 רוסחמ ללגב" ,,ןוטלרק׳ ןולמל ״** חרטו״
 דויצ הרטשמה ישלב וביכרה רבכ םש ייסחדחכ
 •יא רחא דומצ בקעמל ליבקמב ,הטיסה1 !דגמה

 ."לבז ובא" הנוכש .ובאש יבאו חדס ןל
 ¬בקו חחרוחו חלס ןליא יבולב ושנסנתרהמל
 קפסלו םסה תא ףוסאל תרחמל בוש חלס -"
 ותינוכמכ חלס עיגה תרחמל •ותרומת ימה תא
 תינוכמב עיגהש ,ובאשיבאו םחנמןשמשסע
 לומ ,החרות לש ורדהב העצוב הריכמה ^
 לש ותינוכמל סנכוה םסה •הרטשמה חומלנ
 .םירטושה יריל רשיה םוקמה תא בזעש

 דחהב ןולמב כ״חא ורצענ ,ררלבה ,"חוח
 קלר תנחתב רצענש ,חלס י׳ע י""*'זיי*י
 .םתנמ סג ספתנ ותינוכמב .ריהמה שיבמ ל5׳

 תרזעב הפשחנש הדיחיה הישרפה יוויא
 חיסנ לע םג התלע עשוהי דקפ בי •ם מיג

 .םעפ יא היהש רתויב לודגה החרבהה
 ¬יתמב רבודמש ובשח גרובסרטס־טנס ירטוש
 ,לארשי תרטשממ םהילא העיגהש עדיממ .הח
 הינוא סנכיהל הריתע ריעה לפנל יכ םהל ערונ
 רתוי לש לקשמב םימס תלוכמ הנופיס לעשכ
 ¬וקב לארשי תרטשמ לש רחסה תונזאה .ןוממ
 .תפצקבש ןבדבודה תא ףוסכל וקפיס היבמול
 העיגה תצמואמ תיניעידומ הדובע תובקעב
 ,הווקתדוחפמ 31 ןב ,שמש לכוי לא הרטשמה
 ¬מה ץנמ יריחיה םייתעבגמ ,42 ,ימלוס םומעו

 .הווקת־חתס בשות וניאש השרפב םיברוע
 ¬סה לסוקמ ןיאקוק ןוט וגישה ימלוסו שמש
 םסהמ קלח תרבעה תרומת ,האיצמ ריחמב םימ
 ¬מולוקב ההשש ,שמש .הפוריאל לטרקה רובע
 ¬ילעש םירומיש תואספוקב רמוחה תא זרא ,היב

 ."המדא יחופתו רשב" בתכנ ןה
 ¬לוס .הלוכמה תא םיסורה וספת '93 ראוניב
 18*ל ןודינו ץראב רצענ ,ויניש רועב ץלחנ ימ

 ,המדמ דע השענ ,שמש ,ופתוש .רסאמ תונש
 .רסאמ חונש 7 לש תיסחי לק שנועל הבזו

 ׳93 יאמבו שאונ ורמא אל תשרה ירבח ףא
 ןיאקוק ג״ק 4 לש חולשמ הרטשמה חספת
 םיפכוא לש ימי חולשמ זגרא תונפדב אכחוהש
 .ץראל וכרדב סדרמורל עיגהש ,םיסוס תומתרו
 תונזאהב הפשחנש תישילשה הישרפה יהוז
 ,38 ,שמש בקעיו ,36 ,הרז ןונמא לע .רתסה
 .םירככ רסאמ ישנוע ורזגנ ,הווקת חתפמ םחינש
 ־ירנא המייאח עבותה ןמזוה םימסה יטפשמל
 היבמולוקב יכ רפיס אוה .ריעחל הטסיטואב חק
 םיברועמה םילארשי תצובק תרצונו תכלוה
 תנבלה ךרעמ םע ,םלוע יקבוח םימס יקסעב
 .לארשיו הפוריאב םינעייסו םדרטסמאב םיפסכ
 ¬הה ילילס לכ יכ סג ערוג טפשמה ךלהמב
 ¬משוה תינאיבמולוקה הרטשמה הניכהש הטלק
 ¬יבה ,הרטשמה לש הלזמל .העתי אל הביסמ וד

 .קתוע עשוהי דקפ בר הנ

 רדסמב יאנז אצי
 תולוק יוהיז

 שיאה יכ ןעט הירא ןב המלש ר״וע
 הרטשמה לש הטלקהה ילילס לע עמשנש

 המכ טילקה אוה .םחנמ ןועמש וניא
 תיבב תולוק יוהיז רדסמ ףרעו םישנא
 הלשכנ עשוהי יפצ דקפ בר .טפשמה

 םחנמ לש ולוק יוהיזכ
 קיפסמ םהל שיש ורבס אדו זוחמ תוסילקרסכ
 ,הווקת־חתפמ ,37 ,םחנמ ןועמש תא תורשוקה תויאר
 דל״רמבש אלא .לארשיל היבמולוקמ םימסה תחרבהל
 רערעל ,הירא ןב המלש ,וניד ךרוע חילצה טפשמה

 .הרטשמהו תוטילקרפה ישנא לש םנרחטכ תא
 הטילחה ובש םויב חלס לש ותינוכמב רצענ םחנמ
 רצעמב קוחוה אוה .תשרה ירבח תא רוצעל הרטשמה
 שיאה אוחש רורב היה הרטשמל .םישדוח העבראב
 .וטרויש ןופלטה תוחישב "ףוק• וא •הסקוב• הנוכמה

 ןעט הירא־ןכ ר״דע
 תוטילקרפל יכ טפשמב
 ־חהל תויאד קיפסמ ןיא

 רצעמכ םחנמ תא קיו
 ¬אל .םיכילהה םות דע
 ¬מב ךראוה ורצעמש רח
 הירא ןב רתע ,יזוח
 ןוילעה טפשמה תיבל
 והילא טפושה .חצינו

 .וררחשל הרוה אצמ
 ףקותב ןעט הירא ןב
 לע עמשנה שיאה יב
 לש הטלקהה ילילס
 .םחנמ וניא הרטשמה
 ,ותנעט תא חיכוהל ידכ

 ""־""יי׳ 2?£3.ד5
 ברל ,טפשמה תיבב תולוק יוהיז רדסמ ךרעו ,םישנא
 תרטשמב רתס תונזאה תקלחמ שאר ,עשזהי יפצ דקפ
 יוהיזב הלשכנ עשוהי .תוחישה תא הטילקהש ,לארשי

 .ויוכיזל ךררה הצרפנ ךכבו םחנמ לש ולוק
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 ,יטיווו!> תוזיקמ סיונונמצי הגיפסה ירגסמ תא )יקנע תוקמסמ קוריה ציגה ופיה)צ׳נופיה ,ציסופוסה תותסו

 .סיציזגה צ׳ננ ,תונוש תוינגפוסו גפוס ןחוגה ,סיגוסגנמ סיציציונה
 הגיפסה תויעג לכל סייבוימ תויטרקסידו תוחונ ,תיצ׳מיסקמ הנגה 0ינתמ יטירוש יועומ

 .זחאנ סיונגז םיסג לצא תומייקה
 .קוויש וימע-יומת י״ע ץואנ סיקווסמזנ״הואנ םירעוימ םירגסמה

 *!גיד?*?
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 ןיחצמ אתב ונתוא םיקיזממ םה"
 הארוה ינממ טוחסל םיסנמ םירקוחה" .ומאל בינגהש בתכמב ,ייפ לקיימ ינקירמאה רענה ועוט
 ותוא וריאשיש יתוויק" ,ויבא רמא ,"לקיימ תא ורצעש יתעמששכ" ■ ״יתעציב אלש םירבד לע

 "גואדל יתלחתה ,ותוא םיררחשמ אלש יתיארשכ לבא ,הלילה לכ ךשמל אלכב ■
 ,ףסוי־רב םעוניבא תאמ

 'י ןוטגנישווב ־בירעמ׳ יסוס

 ־מאה רעבה ,ייפ לקיימ רופגניסב טפשמה תיבב ןודנ רשאכ
 םיבר ואחמ ,רועה תעיקבל רע הנק תוקלמ ששל !שיה ק ינקיר
 ־גנישווכ רופגינס לש תורירגשל ונפלט םיחרזא יפי'סכ ב״הראב
 עוציבב עשרוהש יי ם לביקש שנועב הכימת עיבהל ירכ ןוט
 *ואב לקיימ לדגו דלוה הב ריעה ,ווטיירג םיג״תיילרגוו םישעמ

 .שנועה לע קופיסב וביגה ,וייה
 ־תמ םוילדנווהו תומילאה תורבגתה םע תדדומתמה הקירמא
 קר אל טלחוה הנורחאל ■השינעה יכרר וינעב המצע םע תטבל
 -םה־יתככו תוכוחרב ודייסיש ירכ םיפסונ םיבר םירטוש סייגל •
 םימעמ שולש עציבש םשאנ יכ קוחב עובקל עציה• םנ אלא ,רס
 סג .יטמוטוא ופואב םלוע רסאמל חלשיי ,תומילא דש תוריכע

 :לככ ,רזחוי ,תונידמ לש טעומ■ רפסמב גוהנ היהש.תוומה שנוע • •
 .... .ילארדפה םיקוחה .רפסל ,הארנה

 ־סיר" רו&גגיס חא הניב ,ןוסביג םאיליוז ינקירמאה רסאמו•.
 תוסנק םיליטמ תאוה הרטשמה תגירמפ ;.'תוומ,שנוע םע דגלינ
 ־רב םירופיצ םיליכאמ תייםהרסב קיטסמ םיסעולש םיחווא לע■
 הז םיירוביצה םיתורישב םימה תא וירוהל םיחכושש וא ,בוח
 םלועב םיכומנהמ םה םש העישפה ידממ■ לבא ,ףרוטמ ־הארנ

 .ווה החלצהב םיאנקמ םינקירמאהו
 !וינב רדוע אל .רעוכמה ינקירמאכ וופגניסס גצוהש ,לקיימ
 הלאשה ינמיס ררועתהל רימזה רתוי דחואמ קר .הרחא לש ם לג
 ולחהש םינושארה ,יעבט ופואב .שנועהו הריקחה תורשב יבגל

 .ותחפשמ יגב ויה תירוביצה הקעזה תא ררועל
 תרטשמש ירחא גלש רורבכ לגלגתהל הלחה השרפה לכ
 ורשחבו עבצ ילבימ ריב וקיזחהש םירענ ינש הדכל רופגנ ס
 םיעברה רחאב תונוח תוינוכמב עוגפל םינווכתמ םהש דכב
 הרצעו רפסה־תיבל תריינ העיגה תרחמל .ריעה לש םייתרקויה
 ■זזמ^והש^רוה *יח *וינינ היה ייפ ל?'* ״£■״״"מ
 רפיס אוה .תרכזמל בותר ינמיסו םיבונג ם לגר חמכ1 תיבב קיז
 יןחרה ינמיס תא יכו תורכומ רחא שופיח ךלהמכ םתוא אצמש
 •טושה .רופגניס תא הנורחאל בזעש ילווש רבחמ הנתמב לביק

 ¬וש וירבחמ העברא .תוססורמה תוינוכמב רקיעב וניינעתה סיר
 םה .םיטמדלפיר לש םינב ויהש םושמ הרצק הריקח רחאל וררח י
 םילא םחי לע רפיס אוה ובש קתפ לקיימ לש ומאל וחירבה
 בתכ ,ףיחצמ אתב ונתוא םיקיזחמ םה" :םירקוחה רצמ ליפשמו
 .םילמב לש םי ביבסמו הפושח הפציר לע םינשי ונאי ,ומאל •
 ."יתעציב אלש םידבר לע הארוה ינממ טוחסל םיסנמ םירקוחה
 רצק ןמז ךשמל הנב תא שונסל םאל ורשפיא ינשה םויב
 לש ויבאל ריימ התנפ תלהובמה םאה .ימוקמ רטוש תוחכונב
 .ותבוטל להקה תער חא קיעזהל ונממ השקיבו ב־הראב לקיימ
 ורתונ םה ךא ,םינש רשע ינפל ושרגתה לקיימ לש וירוה
 קסעומש רופגניסמ חרזאל תינש האשינ םאה .תודידי יסחיב
 םע םשל הרקעו ׳סרפסקא לאדרפי תינקירמאה הרבחה ירי־לע
 בהאתהו ומיא תא רקיב הנש ינפל .ויבא םע ראשנ לקיימ .הלעב

 .ןוכיתה ירומיל תא םש םילשהל טילחה אוה ,רופגניסב
 לע םירבסהה תא תונקל ןכומ אל ,לקיימ לש ויבא ,ייפ ׳גרו׳ג
 רבורמ רשאכ ברעמה לשו חרזמה לש תויוברתה ויכ תושגנתהה ■
 אוה ,"׳.ץיוושואב ימיא הרבעש המ תא רובעל ץלאנ.אוה" :ונבכ
 ינמיס המכ בנגש ךכ לע לקיימ תא ורצעש יתעמששכ4׳ ■רמא י
 אלכב וחוא וריאשיש הווקמ ינא - יתשאל יתרמא םילגרו בוחר
 ןויארב רפיס ,"וגרהב ותוא וריתסיו הלילה לכ ךשמל
 תררתשמ אל הרטשמהש יתיאר רשאכ לבא" .־טסופ ןוטגנישוו ל
 יגיצנלו ומאל תרשפאמ אלו עורמ דחא ףאל ריבסהל ילב ותוא

 ,"גואדל יתלחתה ,ותוא רקבל תינקירמאה תורירגשה
 תא זיגרהל אל ירכ" ליפורפ רירוהל באל וצעי הלחתהב
 הניא הקיתשהש תעדל חכונ אוהש ירחא לבא ."םירופגניסה
 םאה םג .להקה תער לע שקיע קבאמכ חתפ .ינבל תעייסמ
 וליאו םיאקיטילופב לופיטה תא תזכרמ םאה .כ הראל הע גה
 סחיכ יונישל האיבה םנמא ,םהלש תוליעפה .תרושקתכ באה

 םהל עייסל ירב םתרג ומצע ןוטנילק ליב אישנהו םנבל
 ־עונ לסיימל תוקלמה .הזמ םישגרתמ ךכ־לכ אל םירוסגגיסה

 אל םה יכ םהילא םיעיגמש ברעמהמ םילרנוול*׳ תתואל ור
 אל הזש ןבומכ םירוהה תא ■עשפה תא םצראל אביילי םימומ
 רופגניס תאו אלכה תא נ״ע יתוא "יאיל״״י,"^

 סרופסחו תוברתה ךוניחה ורטמ
 החוורהו הדובעה דרשמ םיצחמחו וויול הקלחמה-סיוומ להויס

 חותיפה ירעל הנוסהה זכרמ

 תוחפ פ8ו םג ■ ״״״״

 הנווכהה זכרמו םיצירמתל מןללחמ נ—:—-
 □■□וגמו □יכמסומ ם־רומ םי־יגל עצ3מ3 ם־חתופ-

 ה״״יי חי-״י״־דה ודנווודי חותיסה^יעל--

 הארוההו ווניחה ימוחת למו תימואלה תופידעה ירוזאב תויונפ תורשמ תומייק
 .םכל תוניתממה תילגנאו הקיטמתמ ,םייגולונכטה תועוצקמב דחוימבו

 / סידנועודסידוסל
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 וו "׳","""
 ק / £>1 .תוןוקתו!והוחונלוהקנ!״> •

 י י ^ .ךוויתוחאווה׳דנועגוזלףס11 וינעמ •
 *ר■ .ןחותיפה הוו גוויס ■*1 ?יי"0ווו1י •
 !§§!■§18־4. 1' / ץ80% ווי)הויז ונטב תופתתשה •

 .תייאמדקא םידומילב תופתתשה •
 ו8%181^■ ;$₪ ן״יחה דושמ י*ע םלושת דבועה יש תומלתשה חק •

 י • .םיחמ םיאנתב השינובותחינשב רויד •

 חותיפה חע לנמיפסהיתנילהנמחוניחה א־תנ
 —■31— ]100-17.30 תועשמ ןיב 6.6.94 ־ה םויב ,10 ןלפק ■חר/תחב ■מ.םלואב ^

 החלצה לע הדומ • /זימוצל ו£"

 טע םלועב היקנה הנידמה איה רופגניס
 םא םג ,רתויב ךומנה העישפה זוחא

 תניחבמ ■ ינוקרד אוה ריחמה
 לע רזגנש תוקלמה שנוע ,םירופגניסה
 עבצב תוינוכמ ססירש ינקירמאה רענה
 ע שפתנש המש ,רבתסמ .טלחהב ינויגה
 הנקב השיפתל ןתינ אל ,קוח תרימשכ
 םיבשוי קיטסמ תריכמ לע .יברעמ הדימ

 !יונלש ולרוג לע רבדל אלשו ,אלכב הנש .
 ם״רמיצה םיתורישב םימ דירוהל חכשש

 ליטהל תשקבמה
 ?ךרע

 יגש לאירש חאמ

 ,ווזסגניסל רתוי המוד תויהל הקירמא הכירצ םא
 !ןינ רואל אציש ןויליגב "קיווזוינ־ ןועובשה ההת
 רועישש ,תינקירמאה הרבחל שי םאה .לירפאב
 זהלש ךלהמב םיזוחא 500־כב חפת הכ העישפה
 ןהתא הרבח רקבל תוכז םינורחאה םירושעה
 וימ םזילדנווב אטחש ,ריעצ לע -דומח יויפ שנוע

 ;^4־* * י׳״*־־־׳ -'־'*־ * ^
 :4- "ייז־ייו,??^
 , ,•־.־"׳י• •י • . י .״ :׳ י' "'*• • ־•" ״:וו?•

 !• : ״1 . :*יי־ *{***יי1■־"* ־ ! ־•־*״י■"־
 [יי^;ן־ • -

 !:׳ר.':ף•::

 1. . ״_ ף״םו" חעש הקירמא .תיתרגש אל הלאש החיה וז ,םינקירמא םיחנומכ
 תופקתשה אלא וניא ,רופגניס לש ינואגה ךא ינ־"" .יי״י " ״? ן,ושח הניא ,ילמשח אסיכב וא ,היילתב ,זגב םישנא גרוהל האיצומ
 טלש יל .תינרדומה רופגניס לש הדסיימ ,וי ]איק יל לש י *>״ ןוורפה לע םלועה ראשל הפיטמ איהשכ יהשלכ תומיענ
 ךשומ ןיידע אוה םויכ םג .הנש 31 לחכ דיב הזה הנושמה סוקמב יב ירםןן י״ילימ לש םתיב איה םןיכש יהקירמא .חרזאהו
 תא הלעהש הז אוה יל .םיעלקה ירוחאמ רופ "יס לש ה טוחב ^ 3ור יס-לע חענכושמ ,םילטבומו םיממוסמ
 םלועה תייאר .גושגש לש תוגספל תולשחנה יקמעממ רופגניס .תולבגומ יתלבה תויורשפאה ץרא
 ,תוקצומ תופקשה לש רזומ ליהמת איה ,הזח שיאה לש תינדפקה
 יריכ ןוטלשה תא דיקפה זאמ ,םנמוא .דלונח תייארו תומודק תועיר ןולנ תויורשפא לש ןמויק ,ןהשלכ חורמויכ רופגניס תאטוח םא
 יהוז ךא .לזרכה תעמשמב תמייוסמ הלקה הלח ,גנוט קו׳צ וג ,ושרוי גיומימה הריעז רופגניס .ןחמ תחא הניא יאדווב הב תולבגומ

 .היהשכ רחונ הייפוא .דבלב הלק הרומת ,"אלמה יאה־יצח לש ימורדה הצקל טעמכ קשונה יאב ריע־הנידמ
 . , ״״_ 9 !יכ האג ףאו ,תולבגומ תויורשפא לש השקונ תרוסמ החתיפ

 ,סלפאר דרופמאסס םאמות רס ידי־לע 1819־ב הרסונ רופגניס ךןאם
 תרגסמב יאמצע רמעמל התכו תע ,1959 דע תיטירב הינולוק החי^

 ךכ .הנאסו קאוואראס ,הייאלמל הרכח 1963־ב .יטירבה םימעה רבח ץולח רופגניס לש התרידש הוויה ,היבשות םירמוא ,םלועמו זאמ
 ..םירופס ויה הייצרדפב .רימי ךא ,הייזלמ לש הייצרדפה הדלוג !ידיה תרוסמהמ ,ראשה ןיב ,תקנוי וזה תעמשמה .הרומח תעמשמב
 .י בור םיווהמה ,םיגיסה ןיכו ,בור הב וויהש ,םייאלפה ץכ תוחיתמה יווש 146 הב הטלשש ,הינטירב לש תיטפשמה התרוסממו ,הקיתעה
 הנידמכ הדוסיילו הייצרדפל ץוחמ לא השוריגל ואיבה ,רופגניסב יופגניט ,הייצנטופב־םיגייוע םייאלמ תוחוכ ףקומה יניס זועמכ

 .םייתנשמ תוחפ רובעכ תיאמצע] .התונוביר לעו היתוחרוא לע רגית תאירק לכל דואמ השיגר

 ־ ,]*סמנה םישעמה ךא —
 תעבוט החיה ול רופגניסל היה בטומ יכ היה הארנ 1965 טסוגואב $פנ ,קותה תרימשכ רופגניסב * □יניפיליפ •גי^
 היישעת לוטנ ,ןיסולכוא־ףופצו ןטק יא זא הוויה רופגניס .םב *ןמ הסיפתל םינתינ םניא •*/ /
 האניש הפסוותה הלא לכל .ריככ הלטבא רועיש לעב >ץטילח7 6 דעש ,רופגניס .יברעמ הדימ \\ ' ^
 םייאלמה ,םיגיסה חנ תויחה תוינתאה תוצובקה שולש ויכ1 תרקו .י !יובג השינעה רבכמ • י ק חייל" . *44־
 לש ןוסאל יביטמיטלואה ןוכתמה התייה 1965 לש רופגניס .ס ר*?״.•גוע חרווג ,תרופסת־יכורא ךוסנאן/:*■ ,

 £ינ רסאמ־תנש לש יכרימ 0 :;״ ■/}?? י־־
 :. וימ לע רלוד 6,300 לש סנקו 4- י׳

 —גיהסלשהו הסיעליימוגב ^ק%^ץץכו־0יא נ!■4^׳

 םתוס אוה יכ ,םינעוט רנהמ נ׳
 ץ ^ ^ 1■ 111 ■#״תחתה תבכרה תותלד חקאלמ_ י* 4

 '9 לכ ןיירע תסנוקו
 ^•םיירוביצה היתורישב םימה תא דירוהל ,ולציל אנמחר

 םיאצומ םימס ירחוסו םיחצור .םלתשמ וניא רופגניסב

 המדייש המיה ,היבשות םידמוא ,םלועמו זאמ
 תעמשמה .הדומח תעמשמב הייולת וו&גמש לש

 תיניסה תרוסמהמ ,ראשה ןיב ,תקנוי וזה
 ,הינטירב לש תיטפשמה התרוסממו ,הקיתעה

 הנש 140 הב הטלשש

 . . .ישילשה םלועה
 לוכי יאה יכ ןיבה יל .וי ןארק יל תא ,רופגניסל ,הל היה לבא
 ךפה יל .תוריהמב םילדגה חרזמה יקוושל ילאיצנטופ רעשל ךופהל

 םיעיקשמל קפיס יל .םיצורח םידבועל ויניתנ ןוילימ תשולש תא
 תוביצי - קפסל ןתינש רתויכ תובוטה תובורעה יתש תא םירזה

 .ןוחטיבו

 םלועה ירעש .םויכ תוארל ןתינ וישעמ לש תומיהדמה תואצותה תא
 היתובוחר .תגשגשמ רופגניס ,ןהיתובוח לטנ תחת תוערוכ יברעמה
 לש ונכשמ איה .תותיחשמ הייקנ התלשממו ,עשפמו ה&שאמ םייקנ

 .ךתויךזנושח יאקנב זכרמ תכפוהו ,םלועב םיבושחה םיה־ילמנמ רחא
 םיימואלניב ןיטינומל םיכוז היבשות ןוילימ תשולש .הנשל הגשמ

 , !־ ■״קסיעה םתונמוימו ,םרשוי ,םתונימא תוכזב
 הרסח ,יי? לש ותומד הב תפקתשמ ןאכ םגו ,רופגניסל םלוא
 גיהנמה םואנ ,,׳קדוצ וניא המו ,קרוצ המ םיטילחמ ונחנא" .המשג

 ויתועידי ,1991־ב הלשממה תושארמ שרפש ינפל רצק ןמז שישיה
 הבצועש ריעהש ,אוסיא ,אלפ ןיא ."תוכושח ןניא ןודנב םעה לש

 .םיקהבומ םיינילוורוא םינממסב תעוגנ ,יל לש ותומדב
 העפותה איה תעד״ד־תחוחז המלשהה ,וללה םינממסה לכמ
 ללכ ךרדב םירחונה תולוקמ עברבש ףא .תטלובה ,תיתועמשמה

 בצמה ןמ םיצורמ רופגניס לש היבשות בור ,ןוטלשה תגלפממ קמוח
 ,םוי ידמ םהיתבמ ףסאנ לבזה ,תמייק הניאו טעמכ הלטבאה .םייקה
 יקקפ ,םיהובג רוידהו תואירבה ,החוורה יתוריש לש םיטרדנטסה
 .הנימאו הליעי תירוביצה הרובחתהו ,הרידנ העפות םה העונת
 לש ועורו תחנ תא ומעט ןוטלשה דגנ םמוקתהל וסינש םיטעמה

 .ירמאו ליעי יטילופ יוכיד

 םיניינעב םיברעתמ ונייה אל םא םולה דע םיעיגמ ונייה אל"
 התאש שערה ,יח החא רציכ ,ךנכש אוה ימ ןוגכ ,דואמ םיישיא
 םואנ ותואב וא ןעט ,"רבוד התא הפש וזיאו קרוי התא ךיא ,עימשמ
 יטרקומד ןמלש םוש .קדוצ יל ,ותטישל .וי ןאוק יל השירפ םרט לש
 לכל וא ,הקירמאל שי םא קפסו ,רצק הב ןמזב קוחר הכ עיגמ היה אל
 לע רשבה ריס תא רכיבש ימ תא טופשל הוכז ,רחא ינוציח רקבמ
 העפותה חא;.סידירחמ חולדו ינוע ינפ־לע ׳וב ךורבה תויחתה ןדבוא

 - רחא רבד לע קר רקבל ןתינ התוא רציש שיאהו תירופגניסה
 ועסמ ךלהמכ דחא עגרל ףא רצע אל יל .סוסיהה לש טלחומה ורדעיה
 תויהל הבירצ הניא רופגניס םא תוהתל ידכ ,גושגשה לא ינותרמה

 .הקירפאל רתוי המוד

 רעמ •*.-* —״ >
 זוקאלמ

 .תירוטדנמ
 :ן י •
 ןז לה..לש לזמה־שיב ורופיס ללגב תעכ רעוס יברעמה םלועה
 קפנ םילק םיבשחנה םיעשפ ,רופגניסבש רבתסמ .ייס לקייפ

 1״0ימס תירופגניסה הטישה .םירימחס םישנוע םיררוג
 1 *חוח שממל וייוכיס םילודג ,םהמ הטוס וניאו םיללכה יפל קחשמש
 £ 2* יא יאלמ ומצע אוצמל לולע ,םיללכה תא רפמש *מ .םיירמוח
 3 די־־לע חל קובמב טושב הקלומ וזוכעו ,םילשפומ ויסנכמ ,רסל
 ;1 '••;׳. .עגמ־נ־וק

 12* ימי רופגניסב םיגוהנה םישנועה תרמוחמ רתוי דוע המיהדמ
 ׳ו י^עי■ ;יהשלכ• תיתרבח תוליעפ לכב ןוטלשה לש ותוברועמ
 יל "יפ וירואב ,הלא תויוליעפ לש יתוכיא טופישב קוסעל ותונוכנ

 תוחפשמ ילויט רות !00
 ^׳יהואל םינווגמ םילולסמ 2?
 .הקירפאו קוחו חווט ,הפוריא

 ־(־ובלב עקרק יתוריש)אממול 0*1,ק
 ■ ןודמל)זירפ ץחוש הילטיא םוי^•

 $479 - ןודנולו זירפ סיטי 8•
 $745 -הדנקו ב״הרא חרומ סוינג•

 סו״ה ז/ע םשרהו ךלש תועיסנה ןכוסמ הגמ ת/רבוה תא ש;לנ

 .תוחפשמל דחוימ )ונכתב - הפוריאל םילויט
 : םירוהל ישפוח ןמז ,תווצ ישנא 2 לויט לכב
 1 .םידליל םידחוימ םירתא {ברעב יולמ)

 ^דבלב עקרק יתחש)אמגודל םיריחמ
 $820 ־ ןודנולו קרפ לסירב םדרטסמא םוי 12 •

 $729 ־ ץיוושו הילטיא םימי 10•
 .הינקו ב׳יהואל םנ תוחפשמ ילויט םכתריחבל

 ■ **ע*.ר■

$11 
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 יבנק למ תאמ י
 £3עפ ל דחוימ .ט1א1>ק יוורעיח ;

 תלננהל םידעצה תא בהא אל ולאזנוג לאו״נ ן
 ־ח,ר אוה זא .טקיטנוקב וטקננש םיחדקאב סוחיש ]
 ועבצא חא חורבלו תירוקמ ךרדב תוחמל סיל ;

 .לוטיפקה תעבנ לומ ,("קרחה עבצא־*) ;
 ךותיח חול בציע זלאזנוג .ןגרואמ היה לכה
 ירעצב חיר ךרענ הב טויב העש רחבו דחוימ
 תא רעתיש ידכ "רכח ןימזה םג אוה .חוקיפה .
 ךכמ קיסהל ונכית וליפא אוה .ואריוכ עוריאה
 תותשרל תטלקה תא רוכמלו םייפסכ םיחוור םג

 .היזיוולטה
 דומעל טילחה זלאזנוגש הביסה החי״ד תאו..
 אל ןיינבה ךותב היזיוולטה ימלצש ידכ ,חחב
 ונלש תטלקה־ ,ותוא םימלצמ ויה ול .וב וניחבי

 .רמא ."ךרע תרסח התיה

 טפשמה תיפל הנפ ■
 2 5־מ רתוי ,החירכה רחאל םיימוימ תוחפ
 ינוגריא ,תוימוקמ תונחת ללוכ ,היזיוולט תותשר
 ־יא ־תוינכותו ,םי ימוא לגי ב ו םייתכלממ תושדח
 ־חהש ,הרסש׳מהמ תטלקה חא ושקיב ,תונוש חור

 .זלאזנוג לש ורכח ירימ התוא המיר
 ¬קל חילש חלשי יכ ,רמא ינפי רו־קש רוגיא"
 רמא ,"דימ יל םלשל וצר סה .תטלקה תא תח
 בישה אוה .לוטיפקה תרטשמ רקסמ ,יפרמ * :0

 .תאז תושקל ול רוסא יכ ,ןכוה' בהל
 ¬לקה תא שורדל ידכ ,ש״מיבל הנס זלאזתג
 דורא אלש המל* .דימשהל התצר הרטשמהש תט
 םלועמ םולשתה םוי ךא .זלאזנוג לאש ,דהזמ זוי

 תא ותושרל לביק ולאונוגש תורמל .עינה אל
 ¬חה תרגסמכ .תוידעלבה תא דביא אוה ,תטלקה
 החשע ,העיבת ודגנ השגוה אל הפוסבש *הריק
 עגרב .יפרמ רמא ,תסלק״ד לש םיקתוע הרטשמה
 תטלקה לש םיקתוע ,הרקמה לע זו״ורה שגויש

 .ףיסוה ,שרוד לבל ורכמיי

 ־ךעו ,טקיטנוק ,טרופ׳נריונמ ,2•)ןכ ,זלאזנזג
 ¬ובש ינפל תירוקמה תטלקה תא ופסא ,וניר־ךר
 ,רחוימב םיצורמ ויה אל םה" .יפרט רמא ,םייע
 ,־םיקתועה לכ תא ולביק אלש ,הטעמה ןושלב

 .ףיסוה

 תויוכזה תא רכאי ולאדנוג יכ רבתסהש ינפל
 ףזז׳נ ,וגיר יכרועמ *וחא ,תטלקה לע תוידעלבה
 ,הקסע ןגראל חצר זלאזנוג יכ רמא ,ירלופוק
 ¬סהל לכויש ירכ ,היויוולסב ןויאר םג לולכתש

 .ותאחמ רשפ תא ריב
 שמשל ויה םירומא רופיסהו תטלקה יחוור
 ומכ .רלה 3,000 ךסב תויאופר תואצוה יוסיכל
 ¬ורת חותיפל ןרקל ףסכ םורתל הצר זלאונוג ,ןכ

 תעינמל הכררה תוטלק תקפהלו ,סרייאל הפ
 .הלחמה תוטשסחה

 ועבצא תא חרכ יכ ,זלאזנוג ריבסה ,דגורחאכ
 ־וכז תא וליבגיש םייתלשממ םירעצ לע האחמכ
 "וקאב קיזחהל ,קוח ירמוש םיחרזא לש םריחוי
 חישקהל הכירצ הלשממה ,רמא ,תאז םוקמב .םיח
 תועבצאה תתירכ ירי־לע ,םיעשופ יפלכ התדמע
 ¬שפ עצבל ידכ םיחדקאב םישמתשמש הלא לס

 .םיע

 שקיע ןלכאמ ■
 םימיב להנמ ןוטנילק אישנה ,ויינע ותואבו
 םח קשנ תמרחה ןעמל שקיע קבאמ הלא
 הדשב יטמוטואה קשנה לש ומוקמ" .ב־־הראב

 .לומתא רמא ,"תובוחרב אל ,ברק
 ¬נה תיבב העבצהל הלעות םיבורקה תועובשכ
 םח קסנ תריכמ לע רוסאל קוח תעצה ,םירחב
 ,םידברה תובישח תא שיגדהל ירכ .םיחרזאל
 השק ועצפנש םירטוש ינש המבל הלעה ןוטנילק

 .ףרוטמ חרזא לס ז\א-15 הבורמ
 הבורה הארנ ךיא אישנל הארה םירטושה דחא
 :רמאו תוקר רפסמ תיב ותוא קיזחה ןזסנילקו
 לכא קוחה תא ריבעהל חילצנ םא ערוי אל ינא*׳

 ."קזח הז לע םירבוע ונחנא
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 ופתתשהש תרמצה חוינמנודמ תחא קר איה לפכמק ימענ 8^3113
 קאזיא ילארשיה בצעמה לש תיקנעה הנפואה תגוצתב

 לארשיב ליחתה אוהש בושחלו .םש ויה ימ1 ימה לב .יחרזמ

 רכמ □"תעש לכ
 דל■ גרהנ

 .פ׳נקידיכאה רעומ״יננ יועיס הלוע הנס ירמ
 ;־׳אינ םיגר-־נ וא םילילפב םיכבתסמ ,תוקונית םירלויס
 ■ירלאר רעונה בצב לע שירח ח״ורינ הלוע - םח קשנמ

 .עוכע־י תליחתב םסיוסס יינק

 .־יזר: תעיגפמ הקירמאכ רלי גיהנ םייתעש לכ־
 •יכ שח קשנל וגרהנ רעונ־ימ ףלא 40 .תי׳ורה רסמ

 .וססו־ל 1*י79
 וא ■׳יגל תחתל םידליה נרק.ל םיוותא השישמ רתוי

 .דיוצמ תונוכשב םיליג - ןוילימ העברא טעמב י
 םידלונה חוייניתד רועיש יכ ,רקחמה הליג רוע
 .ןוניגן■ י ן־גאו םינעי ןיב .זוחא 20*כ הלע רעונ ינבל
 תילענ זייתדיאל םידלונש תוקונית יכ ,הארמ רקחמה"
 .,-"יל ץ יסל תרלל .םידומילה חא בוזעל רתוי םייופצ

 .רנ־לטביינ תויחלו ,ררפיהל וא הינתהל יחא
 -א דבלמ םיפכזנ םינותנב בסחתהב ,יללכ ןסואב
 "יר^יל רן\וינ םיכו׳-יי םיאנתה ,םירוגמה תונזכס חיכ
 ־י.הנ־.מו טנוביוו .הטי-קידימ ,רייספמה־ויגנ םימייק
 ■יי •שיכימיינ ,ל1 ריינה ןוטנניסווכ ,יחויב םיעורגה .הט
 יע,יזי 0 .הדירולפו הנאיויא

 תוטהול סיזע
 סועייש חי.רש ,ה־זלמס הפשח תרגח לש סיטפ
 •רואל רזה ,דיפירל־רלאשל ,הילרטסוא ,'תרפס וכרדב
 ץימק זתחהש םזעפ ^־יאררירר רחאל חוקר 00 ייילוס
 יאיינ תא ליעפה .ועס בר א חנ ויחש םיזע 190 .לע !טיג

 .ןשעה

 "יוהקד יכ .לירתא חימא •ירנווח םעשמ חרבת
 □ימונ גזז♦ סג ליבוהש ,747 גניאוב סושמ לע העריא
 ¬יטו אתב ז •דינ רשאכ . תיפל ריזו סוכרה .סייחע לע
 אה לש י־״/זקזל י׳יל-יג מ״יעסא הקילד ינפמ הריהזה 6,'

 תניועה ויה סש ,ןעשמה

 תישב ,זעכםידי אתב ?יפטמה תא רוס לדמ תיזמ
 .לעיתינניכ בצמל חזיושרריוסמנ תילימסיאג הדועתה

 תתיממ ששחכ ינימהו
 איי יב ויי־ג שיירקות בנזל שג סוסמה תוינש רחאל:.
 סיחה לשנ לעפמ שיגרה יאלגה :ללב הקילד המיה

 . 4גייע.1 וצי&רס

 היעבג לקתג יתא 0־**!ש ,יגל ימא *תימה ץמי"
 • * - ■ יי...- תיבירה ז1ד#6 ,'ימב המוד

 .י ■ ז י . ״ •
 י:י3^מו(ז יקיפמל ותב תא עיצה יטירב נרייחיבא
 .^גניליש תוריל 2,000 לש סילהתל דרזרזיג
 '?]?01110 לש תונוכת חלס ףא ,רעס׳צנכפ ,באר

 •ן^ממזזמע ןיא תגנעמ תיארנ איה ,:!ובס ,ימיה
 7 ■ ,ינג לש ץס־יניא תפכליי-י. חפ
 !ייח זזומ לעבל חלש: תונולת לע דחא טס
 ־מ־רזז םצעם עזעדזהס ,רמנ *)5נ סילמכ סיס
 י^?;ו)דוו1ה ףוא ןויו ,ןועובשה תא הסרפב ביעל
 1ל^ו־ונס. ,תכלו באל ־ריכב ק •סכ י ןיכ השיגפ

 השיגפל .ם״עיסה לכ תא םכסל גירדצר
 *סל הרפיסו ,םיינפשוח םי י גבנ השונל איהשכ

 .לע ונרופה תיטלק ףהיאר ץמר ,רודיס
 ׳^/ללסייקל ללט ,לבד סעכב םכנעמל תוסעל

 הבישממ ,תרמצ־רפוסה תינמגוד ,הטסילגמוא הדנ .־ן^־ו
 רעיש עבצ הפילחה בוש איה .להקה תא עיחפז ;
 אמאנ :םימולצת םיאנקה ותומי .הלמשה עגזא המיאתהו

 ונוש יקיפמ
 םייקל הז יל חארנ אלש דיחיה רבדה" .חרמא ,"םישנ•

 ."םיטסיכוזמרדאס ץמ־יסחי
 חיוורתש ףסכה םע השעת המ תבה תא לאש ׳קיפמה*
 ףסככ שמתשי גרוחה היבא יכ הבישה איהו ,םיטרסהמ
 .השרח תינוכמ המאל תונקלו הידומיל תא ןממל ידל
 ףתתשהל ותכל תושרהל תייעב לכ ול ץא יכ רמא באה

 ."לכה רבכ התשע איה ,הרקמ לכבש םושמ" ,םיטרסכ
 לכמ העדי אלש ,הריעצה לש המא לא ונפ םיבתכה
 יכ העידוהו ,יכבב הצרפ ,תונומתה תא התארשמ .ןיינעה
 .הרמא ,"וישכע ףשחנ ןיינעהש לזמ" .הלעבמ שרגתת
 הפיאו ,הנטקל תורקל היה לוכי המ ערץ םיהולא קך£

 .־׳רכד לש וסוסב ■דחוא תאצומ יתייה

 :':׳■^1#^'י:י^־:׳';;;י;"׳"י1 ;לדכז^דזעיןיבאזי■
 !ד י ■'ז^עיל':.' : •

 ^)חרל,המ4! ^♦0 ןיב ,רגזשי .דיביב . ■
 ,?ופצה הינרופילק ירתכ ליבשג לילס
 מ*:גא1ובדו.תלעצ קדוה >יחזמ .לח .

 התסונתאווםנ

 >1־7•יי ־.ו• ־.
 ,'החפ ףר"{?,ןיויתל

 ^ יכלמ 0^;<מ גמלקימע* ■
 ^ ויתי% דזס

 ויה;.חןיל^כישעט־י פלגך>גי ■:י
 י״^מנלזאינ ה>וןנ^ד..ג3?מ >5.

 ק^־4ןמ^י.>ק'.ירן(5. .דיר^ל^ל^:׳
 ^ מיי ^ג׳זק.*^>ז^ומ1י

 ס׳ממך־.^ $>־!* לע;•ז^^מ.

 לדיב

 .להקה חא םמהל ידנ תוצלחמ הכירצ אל דרופורק ידמש 0*!י!י0
 םישנה .ופלעתי םירבגהש ידב שושפ דנב הזיא קימסמ
 תדבוע השאה תא תוארל אבש האגה לעבה ,דר׳צירמ ופלעתה אקווד

 זרוא הדש
 ב-לכב

 יאדרט םוחנ תאמ
 יתב רוויא לש ובלב זרוא הרש חומצל ליחתי בורקב

 יהזניג ,ויקוט לש תויונחהו וכלכה
 ¬יונחה ,םירוגמה יתב ןיב הפי בלתשהל רומא הרשה
 לש םתמזוי אוה רזומה טקייורפה .עונלוקה יתבו תו
 ינפ תא תונשל וטילחהש ,םינפי םיקסע ילעכ ינש

 .םיריית ךושמל ירכ ,ריעה זכרמ
 תליחתבו ,םירופחד יחטשב ודבעי שדוחה ףוס רע
 ¬וביה .זרואה תא עורזל םינמוימ םיאלקח וליחתי יאמ

 .רבמטפס שרוחב קר וחמצי םיל

 סע בכש
 □ישנ 3,000

 רומיל באוי תאמ
 ןורגאב £3101 יפוס

 .*סא ןדאגסל הליג ,םנומיס ןי׳ג ,קיתווה קורח בכוכ
 .םישנ 3,ס0סימ תוחפ אל םע וייח ימיב בכש יכ ינקיר
 םיק ,החילצמה קורה תקהל לש הנלוס ,תאו קר אלו

 ,ריוראלופ תמלצמב םישנה לכ תא חיצנה ףא ,{הקישנו
 ,םירדוסמ םימובלאב תרכזמל תונומתה תא רמוש אוהו
 ־תהש ,סנומיס .יאנפה תועשכ לעלעל הנהנ אוח םהבש
 ,רציש תינשערה הקיסומהו םיעובצה וינפ תוכזב קסרפ
 ¬שממ הנהנ תמאב התא םא" :סוניטאלס ץזאגמל רמא

 ־*"רעל רתיא ותוא רומשל הצור התא ,וה
 םיסחיה תוכרעמ לע ־רכרל םיבסה אל 43׳ה ןב רמזה
 לבא ,םור הנאירו רש ןהבו ,תובר תומסרופמ םע להינש
 ףסוא תא יתלחתה" •.םישנה יפלא לע רבדל ססיה אל
 ראשש העשכו" ,רפא ,דסדו תונשב ילש.דיוראלופה
 ינא ,טולב םירוכיש ,םיראבב םיקורז ויה הקהלה ירבח
 ."הברהב םיבושח םיניינעב קוסע ,ןולמכ ירדחב יתייה
 .לבא ,ביבחתכ םימוליצה םע ליחתה יכ חדוה סנומיס
 ןהבו ־ תובר םיילענ תואספוק ומרענ וררחכש רחאל

 /.ינאי ^בימובלאכ םתוא ררסל טילחה - םישגת ימוליצ
 : ■ • ׳7׳ •: '.׳ •ףיסוה ,״הלאה'םימובלאה לע תפ

 רמוא אל ,םישנ ןומ,ר םע יתבכשש הז" ;םויסלו
 ן/רבלב *טקייבואכ ןהילא,יתסחייתהש

 הלוח וילוח"
 ־רועה ןטרסב
 אצמנ ,סאיסלגיא וילוח ,םסרופמה ידרפסה רמזה •ס•
 ־קעב ,תידותסימ תיאופר השרפ לש המרמכ םינורחאה םימיב
 לש ינקירמאה ורבור .רועה■ןטרסב הלוח אוה יכ תועומש תוב י
 ¬וריאב תונותיעב ומסרפתהש ,תועיריה תא שיחכה סאיסלגיא

 ___ ־בע קבאנ רמזה וליאכ ,הפ
 , ... שוקשק הז״ .הלחמב ויש
 1 ¥ :,'יי 7יו !!•'ן) ־יא״ •רכורה רמא ,'רומג

 .4 : י י ,י* "־ י י ■״רועכ אירב סאיסלג
 ^ םילשה תובבלה־רבוש

 ^ ,שדח טילקת הנורחאכ
 ־ותכ רואל אציש ,*ףרוטמ'
 ־פוה־עסמ םייסו ,אנה שד
 ׳יאב רתויב חלצומ תזע
 ןיזאגמה לבא .תירבה־תוצ
 ,שנאמיר סנארפ ,יתפרצה

 1181131 יכ עיבשה תליהתכ ?עס
 .הנורחאכ רבע סאיסלגיא

 1 81 *תמב לופיטל יאשח ,חותינ
 יימאימב םילוה־תיבכ הל
 רוחב התע טילחמ אוה יכו

 הפישח ינפמ וילוח .חא וריהזה םיאפורה ,העובשה ירבדל .ות
 .הלתמה תוטשפתהל ששחמ ,שמשל

 ¬חממ וששח לע 50־״ל וב םאיסלגיא רביר םייתנשכ ינפל י
 לביקשכ היה וייחב רשואמה עגרה יכ רפיסו ,חוראממ תול

 ־מ רקוי־םע בכשש רתאל ,סדייא תקידבל תילילש חכושת
 םעפ־אל ראפתהש ,רמזה רמא ,'ייחל ששוח ינא" עישנ 3,000
 >נאו שפיט יתויה" .תומרמ 70־ם רתויב םישנ טע בכש■ יכ
 יכ .םאיסלגיא.עבשנ;הקידבה דחאל ."אירב.תויהל לזמ־יוב
 ,תיזטוגזו ותרבח לא הנפ ףא אוחו ,תחא הרוחב םע דימתי
 דוטל באזי .ול הרחת יכ השקבב ״רדנויימ

 0• ״>■*?. •;

 .׳**::

 תורחתל עיגהל ידכ ,תועיסנ לע לעממ אל ףסונ םזבסו ־ רלוד 2,595 האיצוה רקע ןרק
 *ז־ל וא ,הל עידזח אל דחא ףאש קר לנח .סל׳גנאיסזלב םייקתחל הרומא החיחש יפוי
 .פ.א :םוליצ הלעוב חווודגוהש ,תודחאה תופתתשמה
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 רגמש תיריע תאמ
 ¬שה םלענש םזינומוקה .הנוש לכה רבכ וישכע
 ■שומ םלוכ אל .לוכלכ רתוי רועו תווקת הברה ריא
 היקבולסוכ׳צ לבא ,רתוי בוט לכה תעכש ,םיענכ
 ¬ניא םצעכו ,תיטייבוס תוסח תנידמ רתוא הניא רבכ

 רבודמש הנעטכ ,םיקבולסהמ ודרפנ םיכ׳צה .ללכ הנ
 ,הריציה םג וכל .תונוש תוימואל תויזשיי יתשב
 התעמ ויהי עונלוקהו הקיסומה ,הרישה ,תורפסה
 ?ק י יוו ש ץימאה לייודה חא ריישב ימל .תוקלוחמ

 ?םויקה לש תלבסנ יתלבח תולקה תא ואלו
 יאמ שרוח תא םישידקמ םיקטמניסה תשולש
 ־בוחהמו תופוקתל הרורב הקולח ויא .יכ־צ עונלוקל
 תונשמו םיששה תונשמ םיטרסב רבודמש ,הלוע הינ
 העשתו היצמינא יטרס ועיגי לכה רסנ .םיעשתה
 ,תיעונלוק היישע לע יקלח טבמ - הלילע יטרס
 .הנשב םיטרס 40 רוציל החילצה תובוטה םינשבש

 האמה לש הרשעה תונשב ליחתה הזה עונלוקה
 ¬רפב חתפנ ןושאר הנרקה תיב יכ ,ןכל םרוק וליפאו
 ןיב הקולחה לע םש ורמש זא רבכ .1907 תנשב גא
 הנושארה םלועה תמחלמ ירחאו ,םיקבולסל םיכ־צ
 תפומ תוריצי לע םיססובמה םייתלילע םיטרס ורצי
 ,ץמאל לרק)קיריש ץימאה לייחה ומכ תורפסה ןמ

 .(״26 ,יטא׳צאמ במסוג) דצ״ורק תענומ ,(׳26
 תא םסריסש ,הזטסקא עדונה יטוריאר טרסה
 הירורעשל םרגו םוריעב החוש ראמאל ירה תבכוכה
 ■ילשכ ,1933 תנשב היכ׳צב רצונ ,דווילוהב המיסקמ

 .רלסייק ירה וארק דוע וזה היפהפ
 ¬יציה תא ,ןבומכ ,העטק הינשה םלועה תמחלמ

 הרזח ,1945 תנשכ ,המחלמה ירחא ריימ רא !הר
 ־טט רוריעב .האלמ הפונתל םש עונלוקה תיישעת
 וכישמה תיטסינומוק הנווכהו יתלשממ ףסכ ,יתלש
 לבא ,םזינינל םזיסכרמ חודב עונלוק תושעל םיכ׳צה
 יתב המכ וססיבו היצמינאה תא וחתיפ םה .תרחא
 םויה רע בשחנ גארפב רפסה תיב .עונלוקל רפס
 הצירוטסוק רימאכ םיאמב .הפוריאב םיבוטה רחאל
 ־ודיא הסזרייא)רנלוה הקשיינגאו (םינעוצה תעש1

 .הרדנוק ולימ ומכ םירומ לצא םש ודמל (הס

 דועו ראדאק ,ןמרופ ,דוימ■
 תא ורצי הבוליטי׳צ היוו ,ץמנ ןאי ,לובמ ירי׳ג
 ביבא ותוא בקע ,םיששה תונשב םינושארה םהיטרס
 ׳68־ב גארפל םיטייבוסה תשילפ ירחא .גארפ לש
 שולימו ראסאפ ןבייא ומכ םירצוי המכ םשמ וטלמנ
 םיטרס .דווילוהב םיחילצמ םיאמבל וכפהו ,ןמרופ
 תונח ,םירקמוא ינש תרזעכ םג ברעמל וררח םיכ׳צ
 ¬ו םולק רמלאו ראראק שונאי לש ישארה בוחרב

 .לזנמ לש בטיה תורמשנ תובבר
 םיטרסה תא םמיע ואיבי ץראל ואוביש םיאמבה
 לע (וקסיבוקי יאדוי) אירבו רישע בטומ :םיאבה
 תעו תרשל תע ;׳89 לש ׳־הפיטקה תכפהמ״ ימי
 יתש לע ,1984 תנשמ הקסבולכפ הנר־יא לש טולשל
 רוע .ןהילע םירבועה םייונישהו האופרל תויטנדוטס
 קותמ רוא ־ 1960 תנשמ סייו ירייג לש טרס חקרי
 הידוהי הרענ ריתסמה יכ׳צ רעב לע ,רישה רדחב
 םפוס ,לונמ ירי׳ג לש השדח הידמוק ןכו םיצאנהמ
 ¬יטאס ,הו יאמב לצא ליגרכ ,אוהש םהה םימיה לש

 .יטסינומוקה ןוטלשה ימי לע הר

 ברע ברע

 ןכשמב ורקז םילודגה
 וייד רעס תאמ

 תויזברמהמ ,לוחמ זחקהל ענוא
 לוחמ" תרדיס תא וחתפי ,סלמנ
 ־ינח םע ,רבוטקוא שרוחב ףע&נ

 זכרמ) המכה תויונסאל ןנמ&ו חנ
 ־בותע תביסמב רסמנ ךנ וחלוג

 .ןכשמב לומתא הגון&^א
 ךרעייש ,יגיגחה הלאגה ברעב
 ־תב הלעת ,רבוטקואב מ־נ ןממנ
 ,ץרהנ דהוא לש סוטמ ווא עבש
 ,הריציה - סוארטש ל?לקיסומל
 ¬יטספב ימעפ־רת .ןפואב התלעוהש

 .95׳ לאוש לב

 לע תומילא יוור ינרדומ לוחמל
 .תינחוכ תינורטקלא הקיסומ עקר
 ¬ינב ,ידנלוהה לוחמה ןורטאית
 •יליק ירי יכיצה לש יתונמאה ולוה
 המיהיוגאק :תוריצי יתש הלעי ,ןא
 ילכ תרומזת תללוכה ,קנע־תקפה -
 דוגינבו ,המבה לע תינפי השקה
 ,ןאיליק לש תורחאה ויתוריציל
 היינשה הריציב ;הלילע תלעב איה
 ,ןאיליק לש תורצק תורוכע שמח -
 ,טרצומ לש הקיסומ לע תוססובמה
 ווראו ,ךאכ ,רבוו ןוטנא ,ךייר ביטס

 .תראפ
 -טאה הלוהינב ,טרגטוטש טלב

 טלב ,ןירהנ דהואו עבש־תב םע "ןכשמב לומעי
 לוחמה ןורטאית ,'תייסרופ םאיליוו טרופקנרפ
 יסאלקה טרגטוטש טלבו ןאיליק דיו ידנלוהה

 יכ׳צה לביטספב לזנמ ידי׳ג לש וטרס ,"םהה םימיה לש םפוס" ריתמ
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 -ןלהל וטרופיש ,יממע טרופס לש ס^תיאו תויוליעפ ן0מב ףתתשהל ןמהמ רוביצה
 :תיתחפשמ תופתתשהל םימיאתמ םיעוריאה .(1994 ביבא} 'יממע טרופס עובשפוס• תרגסמב

 - :2 8.4י;"1ע

 יחומ טוסל תויוכזה ׳מ לש

 ם:
 ו6:30־מ לחה קוניז .זניק 10־16.2 םילולסמ .תליא תדעצ

 סרתמ .לס .ינוריעה ןוחטציאהמו תליא תללכממ
 .(11 העוומ רסומל 60% לש הזמה) .07־373418 תליא

 .סיק 2.6 יממעו יתורחת לולסמ .למרכה תריטב ביבאה ץורימ
 .04־673664 .לס .למרכה תריט םינתממ 18:30-0 יחה קוניז

29. 4 
 08:00 קוניז .סיק 8 לולסמ .אתישרת־תולעמב ביבאה תדעצ

 .04־974048 תולעמ םינתמ .לט .*םינושאר״ םיה יבמ

 09:00־מ לחה קו1יז .מ־ק ו 0־18 םילולסמ .רשנ תדעצ •
 ןוינחמו הפיח תטיסרבינואב תיזכרמה האעומהס

 .04־239416 רשנ סרתמ .לס תוגהה תעבג

 לגרודכה שרגממ 08.30 קוניז ע״ק 6 ל1לסמ.מע תדעצ
 מ4■ 812822 סעיןס״ה סרתמ .לס .1כע *לעופה־

 .(וז העדומ רסומל חיש 2 לש החנה)

 .רפכה זכרממ ו6:00־נ קוניז .ס*ק 6 לולסמ .ערק רפכ תדעצ

 .(םולשת אלל חניה תופתתשהה) .08־326730 ערק רפנ .מ.מ .לט

 ,"עבג־ ס־יבמ 08:30־3 קוניז .0ך7 8 לולםמ.הוע תעבנ תדעצ
 .08־388108 !רדע תעבג *לעופה״ .לס .הבשומה סרמב

 ץוביקמ 17:30 ■ 16:00 קוניז .יתורחתו יממע .ערז תיב טווינ
 .(ברעב) 03־6697033 ינוגינה דוגיא .לט גתז תיב

 .(ח העדומ רסומה חר1א ףתשסל הפסה רובע ח־ש 7 לש החנה)

 י ןיב החפשמה לנל תיליעפ .הננערב יממע טרופס לביסספ
 הננער תיריע .לס ברעמ התער קראפב 18:00-16:00 תועשה

 (םולשת אלל הביזו תופתתשהה) .09־902818

 קראפל תינופצ 08:00 ־מ קוניז .מ*ק 10 לולסמ .ןלוגה תדעצ
 .ןירצקב הינח .ןוילעה סכמה תיב ־ קירא רשג שיבכב ןזר׳ ה

 .06-981038 ןירצק ־לעופה״ .לט .החפשמה לכי תוליע ס ■ ונ

/3) 
*5/7/4'* 

 טרשסח

 07:00 ־מ לחה קוניז .מך7 ז 1 לולםמ.הר1מה תעבג תדעצ

 הלופע תיריע .לס .יחד רפכה ריל .הרגמה תעבג תגספמ
 • .(וז הערוס רסומל ח״ש 2 לש החנה) .08־620333

 08:00 קוניז .ס״ק 10 לולסמ .תילע תרצנ תדעצ ;
 .תימורדה הנוכשב ־לעופה־ ןויוטציאמ

 .08־671627 תילע תרצנ ־לעופה״ .לס

 לחה קוניז .ס־ק 8 לולסמ .ןיקצומ חירק־ביבאה תדעצ ,
 *לעופה־ .לט .תחותסהה תיב ויל הבחרהמ 09:00־0

 .(11 העדומ רסומל 60% לש הזווה).04-7024לגןיקצומ חירק

 09:30־07:30 קוניז .מ־ק 8־18 םילולסמ .הינתנ תדעצ
 .םויסה רחאב החפשמה לנל גנינפה .גלופ ףיחס

 .09־818888 הינתנ *לעופורי .לס

 קוניו .מ־ק 8 לולסמ .קפא קראפב ת״מענ תדעצ
 החפשמה לכל גנינפה .קפא קראפמ 08:30־07:00

 .03־6921484 ת״סענ זכרמ .לט .םויסה תדוקנב

 09-00-13 לחה קוניז .מי,7 6 לולסמ.ונוא תירק ־ ביבאה תדעצ ■
 ןרואל החפשמה לנל תוליעפ .!ואריק ירחסמה זכרמהמ

 ונוא תירק תיריע .לס .ם1יסת תדוקנבו לולסמה
 .(םולשת אלל הניה תופתתשהה) .03־6356797

 מ־ק 5 דע ו םילולסמ .יתורחתו יממע .למרכה ביבא ץורימ
 םוירוטידואה ויל יסיחוא'שרגממ 09:00-מ לחה קוניז
 .04־381492 למרכה ריר -לעופה״ .לט .למרכה זכרמב

 10 וע 12 םילולסמ .יתורחתו יממע.0׳ לילג - !חשה ץחימ
 ¬לעופה■ .לט .םי-לילנ ץוביקמ 17:00-ס לתה קוניז .מ־ק

 .09־580561 ןורשה ףוח -*■0

 תששה ןיב קוניז .יתורחת!יממע .קמעה רמשמ טווינ
 סידרפ־סענקי שיבכ לע סיק־לא תמוצמ טוליש .12:00־09:00

 ח-ש 1 לש החנה) .03־8496867 ט״ינה רטיא .לט :(קלימ ידאו)
 (וז העדומ רסומה חר1א ףתתשמל הפמה רובע

 ק״-ז יתחפשמ־יממע לולסמ ללוכ .ןדריה קמע 1ילתאירס
 .00-757830 ןדריה קסע *.מ .לט תסצ ף1חב 08:00 העשב

 ןיילק תניר תאמ
 ¬ור התשע ,רודישה תושר תנמזהב
 טרס ,ןגיט ןגיא תא ץיבוקרב־סיו תינ
 .הירגנוה ידוהי תאוש לע תוקד 50 ןב
 םסרופ תושרה לש םירדשמה תוחולב
 ־חאה עגרב םלוא ,טרסה רודיש יותיע
 ףא רודישה תושרבו יותיעה הנוש ןור
 .םמעטל ,ידמ ךורא טרסהש וטילחח
 עשתב טרסה תא הרציק רבכ תרצויה
 וצצקל טלחוהשכ ,התע םלוא ,תוקד
 ¬טב ךרוע לש וידיל רבעוה אוה ,יצחל
 תקיפמ הבריס ,רבר לש ופוסכ ■היזיוול

 .רמגומה רצומה לע םותחל טרסה
 דמוע הזה ירזכאה ץוציקה ירוחאמ
 וילעש ,רודישה תושר קוחב 38 ףיעס
 עוריה ףיעסה והזי ־ ח׳זגרבב םידמוא
 רצויה ירימ עיקפמ הז ףיעס .'הצמישל
 םכסוה םא אלא ,םירצויה תויוכז תא
 הבש ,תילארשיה תואיצמב .תרחא
 ןיא ,רובעל םיצור קר םיאמבו םיקיפמ

 .רודישה תושר תא ףסוכיש ימ
 ,םיטרס לע הכירע תוכז ונל שי־
 ,ירעי רזעילא עבזק ,'םינימזמ ונחנאש
 היזיוולטב תוינכותה' תקלחמ להנמ
 ,תוגשה ונל שי רשאכ' .תילארשיה

 .•טרסה תא םיכרוע ונחנא
 ,םיקיפמה דוגיא ר״וי ,ירוחש ירחב
 ;אלפה הברמל ,אשונהמ שערנ וניא
 רוציקמ התרק אל רוע הידגרט םוש
 לבנ־ ,ףיסומ אוה ,תאז םע ."טרס לש
 הלאשל .׳םימודא םיווק ונל שי תאז
 הרקש הפ' :רמוא אוה תיטרקנוקה

 לנ ץראב הרוק ץיבוקרכ־םיו תינורל
 ילמ הריציש הרק רבכ יל םג .ןמזה
 .ןיפז&ה ידי לע התנושו תינשב הכרענ
 למ אוה ,חוקל שי .ונלש םייחה הלא
 יאמר אוהו זיריב תויוכזה לכ ,טרסה

 ־ותנבה יסל תושעל
 ¬וח ,םיאמבה רוגיא ר־וי ,ןמלוו ינר
 קוחמ רבמ םיעגפנ ונא־ :תרחא בש
 .ונילא סחייתמ וניא םירצוי תויוכז
 ¬¬מ רוציק לש אשונה ,לשמל ,תפרצב
 םייוניש עצבל רוסא .הזוחב ןגועמ םיט
 ¬מ ץראב .יאמבהמ תושר תלבק אלל
 ¬רל רושקש המ לכב דחוימב ,הנוש בצ
 ¬מ םואבנשריק יטומשכ .רודישה תוש
 !ידנ שי יכ םיכסה אוה ,ודיקפתל םנ
 ¬איהל ונל עיצהו ,ונילא תוסחייתהכ

 .¬קב
 היינמה תושרה ל־בנמ ,יש ןמחנל
 מיונוי תויוכז יניינע םע היעב ןיא
 ־סקחה לש ןיינע ןאב שי ,יתעד יפל'

 ־ירחסמ םרוגש עגרב .םירצוי םע חור
 ¬סה תא שכור -1 ץורע ינייכזמ רחא
 ־לתמפה יללכ חא עבוקש הז אוה ,טר
 ¬בה הלגמ ,ךנלזג ל׳כנט ,דלפ יזוע
 *מונה חא האורו ,םירצויה תייעבל הנ
 ¬מ וניגפהש הזמ רואמ הגוש ןפואב
 ם״ענש הרוח שי' :םירחאה םינייאור
 סוס םישכור ונאשכ .בתכב הרות שיו
 חויטזהש ריהבמ הזוחה ,ימוקמ קיספמ
 ׳בזנ תבשחתמ פ־עב הרוח לבא .וגלש
 םייקמ טעמל .ינחור ןיינק לש תויו
 לנקל ילב טרסב עגינ אל ,םיינוציק

 ."רצוי תמכסה

 ־םואה תיב ותויה דצלש ,ןכשמה
 תקהלל תיב־םלואב םג ספסי ,ת
 ־םאנא תא חראי ,עבש־ווב לוהמה
 התכז רבכש ,ןירהנ והוא לס הז
 ,תימלוע הרוכב ןבו תבר תחלצהל
 םימיכ הילע תדבוע !ןבש־תבמ
 *סל ןכומ וניא ןירהנ היבגלו ,י^ז

 -םיפופ וון
 ־טאה ולוהינב ,טרופקנרפ סלב ר
 בשחנה ,׳תייסרופ םאילרו לס יחונ
 תוינרדומה לוחמה תוקהלמ תחאל
 הלעי ,םויכ תוניינעמהו תוזעונו
 לוחמ - ןשקא .יופינ :תוריצי יתש
 וכש ,חושקו ינבצע ,הלילע אלל
 לע תיזזת יזוחאכ םינדקרה םיצו
 רמת תודצרמ עקרבו ,הקירה המנה
 -וא ;ואריו ךסמ לע תופלחתמ חונ
 םע חתפנה-ןטקה טרמ לש ותג
 יסאלק לוחמ םיעצבמה םינוקו 15
 תוריהמב ףלחתמו ,ןנגוסמ ינומרה

 תא הלעי ,הרייה היסרמ לש יחונ
 תעפוש הקסה ,תמדרנה חיסהסיה
 ¬וילב ,תינוגסס הרואפתו תושובלת
 הינופמיסה תא ,היח תרומזת יו
 ¬ואירוכ םע ,ןכוהטב לש תיעיבשה
 ־ייר תאו ,ץלוש הווא לש היפרג
 םוירמ ירי לע הרצונש ,הדנומ
 ידי לע השרוחו 1903־ב הפיטפ

 .הרייה
 ¬שמה ל׳כנמ ,רפוע ירוא ירבדל
 תוקהל לש ותורדעיהל הביס שי ,ןכ
 ,ןכשמכ תורחא תוילארשי לוחמ
 עבקנ םלואה' .עבש־תב דבלמ
 ,עבש־תבל תיבה-סלואכ שארמ
 הנוטה הקהלה וזש םיבשוח ונחנאו
 ¬רטפ ונלצא שי .ץראב םויכ רתויב
 ¬או ,ץראה תרצותל תיעבט תויטוי
 תוקהלל תתל םיאנק רואמ ונחנ
 ¬ערל לכא ,תונורתיה לכ תא ונלש

 ןאיליק ירי לש היפוגואיוובל ,ידנלוהה לוחמה ןורטאיתב תינפי הדגא ,"המיחיוגאק1׳ .*ףחסיהל ךירצ אל ןאכ טג ית

 תושדחה רקיע

 דרפסב םיקינצוביק
 ¬יסב תאצמנה ,תיצוביקה לותמה תקהל
 יעוריא תא החתפ ,דרפסב תועפוה בוב
 ימנפ ־ תוריצי ־יתשב הינולטקב לארשי
 להנמ .ראב ימר לש יתימא ןמזיו םולה
 ¬לצה תובקעב יכ רסמ ,ףלו־וור ךד ,הקהלה

 תועפוה תוננכותמ ,הינולטקב עפומה תח
 ;ייד רעסהו .דלומה נח3 דיררמכתופסונ

 ן־סל תאצוי וח־תב
 ינדיב 2*כ אצת דור־תב לוחמה תקהל
 הקהלה .ןיסב םייעובש ןב תועפוה עסמל
 תיניסמ תיתלשממה הרבהה ירי־לע הנמזוה
 המעטמ תחלשמש רחאל ,המעז תויונמאל
 תועפוהב התפצו ץראב.הנורחאב הרקיב
 .רגאלש :ןיסב ולעי תוריצי שולש .הקהלה
 לש סנוטדק :הבוד דא ףרגואירוכה לש
 ויצידואמ לש וגנוברפי ;יגאילו׳צאק י׳גי׳ג
 ;ייד דעס• י .מ־חוייו

 ןורטאיתהו ןבואר
 (לירפאב 80) הבורקה תבשה יאצומב .
 ;"ןורטאיתל דייצמ ןבואר׳ תבורעת יחתפית
 ןבואר ןיכהש תורואפתו תושובלת .דכו
 ־•רשי ץרא ןורטאיתלו ,"להזא״ל ,רומיבת״ל

 . .20דו תונשב לחזו
 • םינשה ךשמב.תורומש ויח תודובעה .־•

 ,יאבג הדוהי.׳לחואח" ןקחש■ לש ןויכראב
 רוחשי ,הכורעתה לגרל .הנורחאכ רטפנ?.
 ןמאה זמ־יתש תושובלתהמ וג !בואו ןויל

 .־טאית הלעהש ,ריילופ לש ףיסרט הגצהל:,
 4982 ־תנשב.המיבה ןוד

 ,תזונמה רותמ ׳■הניצמ'וגצוי תושובלתח:.• ־ ־
 ידימלת ,ךלימ^ליאויייררוס היל^ולע*(?׳

 ,;.־ ־■ י ■■׳ ׳:;יכצ־תיכגי׳גהנש

 וו

 ןווימב רמועב ג״ל תוגיגחל דגא םע
 ומייקתי רמועב ג״ל תוגיגחל תועטח יתחש

 28.4.94 ג״נשת רייאב ז״י ישימח םויב
 29.4.94 ג״נשת רייאב ח״י ישיש םויבו

 28.4.94 ישימח םוי רמועב ג״ל ביע מיימל

£ 

 12.00 העשמ ביבא לתמ

 09.00 העשמ ייפיחמ

 10.00 העשמ הייבטמ
 12.00 העשמ הנומש תירקמ

 12.00 העשמ תפצמ

 24.00 דעו

 24.00 דעו

 24.00 דעו

 23.00 דעו
 תוצח רחאל 02.00 דעו

 יאמש רפכ ,הפוספס ,םיתיז ןיעב יטרפ בכר ינמ
 תליחתמ דחוימ תורשב םיסובוטוא ולעפוי רפש
 םויס דעו 12.00 העשב 28.4.94 ישימח םוי יעורזאה
 .15.00 העשב ,29.4.94 ,ישיש םויב תוגיגחה

 28.1,94 ישימח םויב ןוריטמ

 תוצח רחא 01.00 דעו 18.00 העשמ ביבא־לתל
 תוצח רחאל 02.00 דעו 14.00 העשמ _ הפיחל
 תוצח רחאל 02.00 דעו 14.00 העשמ הירבטל
 תוצח רחאל 02.00 דעו 17.00 העשמ הנומש תירקל
 תוצח רחאל 04.00 דעו 17.00 העשמ תפצל

 ףיצר השדחה תיזכרמה הנחתב ביבא לתמ האיציה *
 626 יסמ

 .20 ׳סט ףיצר תיזכרמה הנחתב הפיחמ האיציה *

 29.4.94 ישיש םוי רמועב ג״ל ןווימל

 ביבא לתמ 06.00 העשמ 09.00 דעו
 הפיחמ 06.00 העשמ 11.00 דעו
 הירבטמ 06.30 העשמ 11.00 דעו
 הנומש תירקמ 06.00 העשמ 11.00 דעו •
 תפצמ 05.00 העשמ 14.00 דעו י

 ישיש םויב ןוריטמ 1 29.4.94 1
 ביבא לתל 06.00 העשמ 13.00 דעו
 הפיחל 06.00 העשמ 14.00 דעו י
 הירבטל 06.30 העשמ . 14.30 דעו
 הנומש תירקל . 06.30 העשמ 14.30 דעו
 תפצל 05.30 העשמ 15.00 דעו

* 

 •ססעה סוופסח סחיקל
 לארשיב

 £5 הנוועח חלא םימינ תמ״קנוק טמב היולגב ■ןייד |לא

 .חינוותמיומ" חוומאה לא וחכישמלו םחחודעןזנ
 י*? חו׳צא־למ יאה יבשותל ויזחדטעס תודחא שדקה יוייי .זעותאחזא

 .יאמנ 6 דע ווצוי ,ןבלדוחשנו ענצב ,תורטעה .םחוגרנמו ס״נ

 רושיאב
 הדזבעתה לע םיחקפמה

 .םיגגוחה לנל הסיעג העיזו תלחאיג דוא תלהנה .(זבלנ ס״מריע ןינ םייק לע עדיינ) .04-549555 הכיח ,03*5375555 א״זו .02-304555 סילשויי :עד־ינה זכרמבו ונא לש ןיעידומה תינשלב סיטיטמ סיגסז תוחיל* סיפסיו ס-טיג



 יחשא דיל םוי 19
 1 דומעמ ךשמה ◄

 תורמל תאזו ,היוולהל עיגהל אלש טילחה לראע
 ששח אוה .תיברימ החטבא ול החיטבה הרטשמהש
 ותייערל רובכ ריתמ .םירציה חא בהלשת ותוזוכובש
 ראתמ אל ינאש ,באוכ ךכ לכ חו׳* .באכב רתיו
 ןמזב .רמוא אוה ,"רב שיגרהל לוכי והשימש ימצעל
 םע לדאע דחייתה ,ולש הבוהא תא ורבקש
 התוא הוויל אוה .רתונש המ הו יכ ,ויתוגורכז

 .ויתובשחמב
 ,ןהכ הבוהאו הללאנוע לדאע לש םתבהא רופיס
 ,הבהאכ יכ וחיכוה םה .םואלו תר לש תולובג הצח
 תומכסומו םירעפ לע םירבגתמ ,הזע הבהא
 .םירו םילוקישו םיבושיח ילב ,וטנ הבהא .תויתרבח
 לירפא שרוח לש יביבא רקובב הגושארל ושגפנ םה
 קנב ףינסב זא הדבע הבוהא .הימחנמ הבשומכ '88
 הלהנמב ריכב ריקפת לעכ ,לראע .ימוקמה םילעופה
 אוה .הרובע יכרצל ףינסל אב ,קנבה לש תירוזאה
 הבוהא הרוצמ ךויחו האג השיא ירימ התוא טלק
 לב ץומח הארנ התא המל־׳ :הלאשו ויטבמב הניחבה

 .יתר ןיאושינ סקט םייקל ולכויש ירכ ,המלסאתה
 ,ראופמ תיב .עיפי רפבכ םתיב תא הנב לדאע

 .וב רוגל ורבע הנש יצח ינפל .םעט בוטב טהורמ
 התרה הבוהא .תימשר ונתחתה שרוחמ רתוי ינפל
 לראעו .םיעוצעצו קוניתה תסימ תא הניכה רבכו

 .םינפב טיבהו הנטקה הטימה רי לע לומתא בצינ
 םלועל םנכ בכשי אל ובש םוקמה לע עמר יפוטש

 .םמיע קחשי אל אוהש םיעוצעצה לעו
 ינש םויב התמ איהו ינש םויב ונרכה ינאו הבוהא׳
 אל ,עוגיפה הרקש םויב .יתדלוה םויב קוידב ־־
 יתער לע יתילעה אל .הבוהא םע הז תא יתרשיק
 רקוב לב .קוביחב ונדרפנ רקוב ותואב .עגפית איהש
 ,קוח יתוא הקביח איה םעפה .קוביחב םידרפנ ונייה
 רקובב 9־ב .,ומצע לע רומש׳ :הרמאו ,ךשוממ קוביח
 בוט השיגרמ אל איהש הרמא איהו הילא יתלצליצ
 םיתש העשב התוא ףוסאאש ונעבק .ןוירהה ללגב
 יל הריאשה 11 העשב .התיבה רחי עסינו יצחו
 והשמ עוגיפה ירחא .המצעכ תעסונ איהש הערוה
 והשמש שארכ קו׳ג יל םנכנ .יתוא לוכאל ליחתה
 .הבושת התיה אלו התיבה יחלצליצ .הבוהאל הרק
 .םילוחה יתב לכל יתלצליצו ןופלטה דיל יתבשייתה
 .תוהוזמ אל םישב עברא שיש יל ודמא ם״במרב קר
 .עיגאש ושקיבו ם״במרמ ילא ולצליצ ברעב 6־ב

 ינא :חל ומוא יתייה .חתיא יתרבידו םוי לכ הדיל יתבשי"
 תא לדגנו רשועבו רשואב הייהנ ,ןתוא םיבהוא ונחנאו הנ
 .הרחב הבוהאש תומשה הלא .ןודו ירמוע ,לסאב - ונידלי
 תרשא ינא ,דמעמ יקיזחת ,הבוהא :הילא ןנחתמ יתייה
 "תרשה ינא ,תושעל המ יל ידיגת קר .יכלת לא ,ךתוא

 םע ,ןבל־רוחש עבצב הלמש השבל איה" :לראע
 ינפב ,תוינמלוחה היניעב יתטבה .רוחאמ עסש
 ,הרוע לש הזנורבה עבצב ,הלש םיפיה קוניתה
 .ןושאר טבממ הבהא התיה וז .יתבהאתהו - הקוחצב
 יכילהב וא התיה איה .ונקספה אל ■רברל ונלחתה
 םישק ויה הייח .םידלי השולשל םא ,הלעבמ ןישוריג
 .הז והזש דיס יתערי ינאו .הרובש התיה איה .דואמ
 ךב לכ ונבהאו תאצל ונלחתה .התוא הצור ינאש
 ,הנחאו םוח הל יתקנעה .התקוצמב הויצל יתומע

 .'היתורצב הל יתרזע

 לש הרידכ רוגל ורבע םה ,םתורבה ירחא רצק ןמז
 וגייח- .הבהא לש ןק םהל ונבו תילע תרצנב ררימע
 רחא ךומתל ונערי רימת .תונלבוסו הנבה ,רשוא ייח
 לש םייח ויה ולא .והער תא שיא ויבהל ,ינשב
 דויח םע רקובב םיררועתמ .טקש לש םייח ,קוביח
 ,ידייל התוא הראשנ הבוהאו .וז ידי תא הז םיקשנמו
 ריא תערוי אלשו טקשב תרבדמש הנידע השיא
 ' * .״םירחאב אנקל

 לש טלקמ לא םוי־םויה תורצמ הטלמנ הבוהא
 הפטע לראע לש ותחפשמ .בהואו קנפמ ,ךר ,הפיטק
 הדגנתה הלש התחפשמ לכא .הבהאבו םוחב התוא
 םייק אל ,הבוט התוחא תא איצוהל .הזה רשקל
 תודגנתההו .הבוהא לש היחאו הירוה םע רשק לראע
 ריחמ הזיא עדי לדאע .םתבהא לע לצכ הביעהתאזה
 םישק םיטבל ירחא .ונתחתי םא הבוהא םלשת רככ
 :לראע .תימלסומ השיא תאשלו עגמ קתנל טילחה
 הזיא .יברע םע וחחחת םא לובסת הבוהאש יתערי
 תימלסומ השיא םע יתנתחתה ינא .םלשת רבכ ריחמ
 רככ .הלורג תועט ,תועט יתישעש יתעדי דימ לבא
 רחא .םוי לככ הבוהא םע ־טרמ יחייה שכרה חר ב

 רשב איה הבוהאש יתעדי ינאו שגפיהל ונבש לכ
 ילש םיאושינה .הילא יתרזחו ילש םדה ,ירשבמ

 רככ ינאו ההוזמ אל תחא השא הרתונש יל ורמא |
 בצמכ השיאהש יל ורפיס .הרק לכמ עורגהש יתעדי
 ,תישילש הגררב תויווכ ,העוטק לגר םע :רואמ השק
 .התוהזל סנכאש ושקיב .חומ עוזעזו תורובש סיידי
 ףכ תא יל ואריש יתשקיב .הלוכ השובח התיה איה
 שיגרמ ירה ינא !?הבוהא תא ההזא אל ינאש .הלגר
 תקעז׳ :יל תרמוא התיה איה דימת .םיקחרממ התוא
 ילא הקעז הבוהא לש הבהאהו .׳הבהא וז תוומה

 * .תוומה ריחמ
 .םוי 19 ךשמב יתבזע אל .םוי לכ הדיל יתבשי״
 הפ ינא :הל רמוא יתייה .החיא יתרבידו הריל יחבש
 הייחנ .תועבצא רל םיקיזחמ ,רתוא םיבהוא ונחנאו
 ירמוע ,לסאב ־־ ונידלי תא לרגנו רשועבו רשואב
 ורלוויש ונידליל הרחב הבוהאש תומשה הלא יוורו
 הל רפסמ יתייה .הזה תיבב רבר לכ הרחב איהש ומכ

 ,הבוהא :הילא ונחתמו שבול ינא המ ,לכוא ינא המ
 קר יכלת לא ,רתוא תרשא ינא ,ימעמ יקדחת
 ,הרביד אל איהו .חרשה ינא ,תושעל המ יל ידיגת
 "עכצא וא ויע הזיזמ התיה .יתשקיבשכ הביגה קר

 איה" .הבוהא הרטפנ סיירהצב ו העשב ינש םויב
 דלת אלש יתננחתה .קשבו טאל םושנל הל חחה
 תומישנה תא .הידעלב תויחל לכוא אל נממ
 ."יל ךיישש רבר ירה הז .יתמשנ ינא הלש תונורחאה
 דצמ תורעוכמ תוניצסב וול ותשאמ ׳יר^^י
 ,ומייא ,הילא סנכיהל ול ורשפיא אל םה .התחפשמ
 .תידוהי הרמק הל ךורעל רשפאיש ושקיב ךכ רחא
 ךל ורשפאיש יאנתב ,רבד לש וסוסב םיכמה לראע
 ררעו רכב חוטב תויהל הצר אוה .הרבק תא רקבל
 וניבס טיבה לראעו יבותכ םכסה ,םכסה הירוה םע
 "!?םייח ונחנא הפיא ,םיהולא׳ :וביל ייממ לאש
 בייח הוה גרההשו אובל בייח םולשהש ומצעל רמאו
 ןיו" ..י ־ לכש הצור היה ,ילארשי יברעכ אוהש ,קספיהל

 הכרדב ותשא תא לומתא תוולל לראקמ עגמ הזה ףוריטה
 תאזו ,חיוולהל עיגהל אלש טילחה לדאע .הנורחאה

 ששח אוה .תינרימ החטבא ול החיטבה הרטשמהש תורמל
 רתיו ותייערל רובב ךותמ .םירציה תא !הלשת ותוחכונש

 רמוא אוה /׳באוכ ךב לכ הז" .באכנ
 4. ןא-, זיאףמי ייברע ינאש ימ לא יתרות .דבלב הנש יצח רמעמ וקיזחה

 לכ םע תוהדזה תנגפהל ואצי לאוש נ " ״״ דבהאלש זא יתעדי ינאו בהוא תמאב
 החפשמ ,לדאע ,איה וכש ■תוליכשה תיחפשמה ׳"ל כ ו א י ביאל" םןאל ןיאו תר ןיא

 ייי׳י"" ״״ 'ינינ ״אש יתימא ״אי ״י לי ״״״*
 ונומ ."ונמאצומ אלוקיי" " נ״ *'־■״
 המא "איי אל־ ^״הניהא תא י^א ינא .יל־־ינ ״״״
 םוי לנ .הבוהא תא "בולו ל■"*׳" " •י י ",ובש ,םימי חיננ םיבשוי .הוויא קר הלבס יתייה

 לננ התוא האור ינא ■הביהא הו שנול נאש ■ ״ ל ,"הא ישוחמ ו)נךא םוי לנ ■הבוהא
 .הלש לאה תא האורו התינת סנבנ נא םוקמ . ה״י., איןןן חבהאמ היח לבה ,קשול

 וליפא .לוכי אל ינא הנפמ ייפי״ל י^יפא י ־^ ,־החיה הנוש המשנ וויא .סכמב יתוא

 וופנ אל ינאו .היוולהל איבל אל יתפל׳" "י" י" לואן ל@ החפשס בורק םע יווא םוי הלופנ
 ונחשנה רימה ■םלשנ אלו ״־״" "לו״יא הצליא איה .שינ־ה לע םיינש בלכ
 .ןרע ןגב שגפיהל רישמ} ,תומנשכש ונסצעל ע ל לבה תא החקלו ויתובקע
 הבוהא צול יתרמא הנורחאה התמשנ תא האיצוהשכ . רכ ס ח לעכ ג׳ .והוליציש.
 ונלש הבהאה יב ,שגפיהל ריקפנ ויע !". ^ל" ^ ,ןת״״ול וטיל״ה לראעו הבוהא

 רציש ינור :םוליצ רשג תלבזמל תחתמ תועוב עקרקה

 תימוקמה הלבזמהמ םיזג תטילפמ םילבוס רשנ רוויאב םיבשות
 םיפושח הפיח דילש ׳רשג" רוזיא יבשות
 ,תימוקמה הלבזמהמ םיליער םיזג לש הטילפל
 .הביבסה תוכיאל םייעוצקמ םימרוג םינעוט ךכ
 ,הלודג הפירש םש העריא הנש יצחכ ינפל
 .םירעוב םיגימצ ,הארנה לככ ,היה הרוקמש
 ףצקו םימכ הפירשה תא תובכל וסינ םיאבכה
 תא תוסכל טלחוה ןכל ,וחילצה אל םלוא
 ,זאמ הרבע הנש יצח .רפע לש תונוטב הלבזמה
 תרעוב ץירע רפעה תומירעל תחתמ שאה לבא

 .םישק חיר ידרטממ םילבוס רשנ יבשוחו
 שאה יצרפ יכ םינעוט הביבסה תוכיאב
 הלבוהש הליער תלוספמ םימרגנ םוקמב ןשעהו

 הלוספש ןכתי אל" •קוחל דוגינב ,הלבזמה לא

 לכ הפוקת ךרואל רעבת הליגר תיתיב
 תתכ יעוצקמ םרוג ותוא רמזא ,"הכורא
 גנ הנבסו השק יתביבס דרטמכ רבודמ"

 ."םיליערה םיזגה תטילפ
 וד ,הפיח םירע דוגיא ר־וי ,ררופ יבצ
 וסוח הלכומב שיש הנעטה תא ףקותב
 ונח תסינכ ללגב תמרגנ הרעבה" .םינבוסמ
 ונש םינמזב רקיעב ,לוחה יוסיכב םיקדסל
 וגזלתלו בצמל םיעדומ ונחנא .םשג ררוי
 שקה חירה דרטמ ןיגב ירשנ׳ ישנא לש תוברה
 םיבל םילעופ תימוקמה הצעומה ידבוע
 צ תוסכלו ךישמהל םינווכתמ ונאו םיקדסה

 ."לוחב הלבזמה

 יי8 ,
 111111 הידגרט §1§|

 ילקיזומ סאדוטס ו
 תועמד דע הקיחצמ הגצה

 םע עגתשהל ?ושס
 י\!*^ ידמוק **■דעתמו יחיבאג
 1040-3 >94 ר םזי *םימח הינ■ ט**־*נ • יםזי *םיננחווינ״םחנונומ י

 04-4*4441 וויזמי *•1111*1 חילסנ ־שצנ
 9.10־310.* טינחס דייחח וויג• אלו

 1.30־3 ג1.ו ר םוי__ 0110*314 וו 011
 1144111 וי״מי 11״״״ רייי• *4אנ*ו זידטלמ 4041,11 ד■*• זז
 1040-3 6.1 ר םוי םיעפוטהסלואוגרנממנ

 *•■441411 ןייזמו •!■*4*4,41 *■4411*6 ,4*114*11 זזו
 10.ו0ך3 11.1 '1( םי• 'יטוסקו• א׳ה וואח*
 10.10-3 10.1 'ז םי* ״מו3רמח־>ביה הנוס' ווסוי
 10.ו0ינ 11.1 יה םי•
 10.10־3 10.1 'י סיי

 450״ח תוגצח
 , ,0-8 30.4 ש-צומ! ״תפומ״ בקעי ויי״
 ?־" 04־110193 .לס םילעומ ״״״״״
 1000-16.1 רסוי ״תוברתהלכיח״תרצנ
 10.00 3•ןי מי■י^.״5ו07ןוסלסג־םדכ

 ןמטלחחב תגודחאו וימינ חגנמ

 8 !סינ 21.9 ש*תס "לייחת תיב ביטא ־לת
 *•זאאנה וי9" ונימ" ד״י■ """י ׳"י*6* "*""'*"'*י

 1 גוציי םע ףותישב
 (דבלב 16.00 -10.00 תועשה ןיב) 03 -6414735 דרשמה .לט)

 ולמא״וזמ ל,ס טוי).
 דיחי עפומ % 1 ^

 יחקידסא ינויצ וזיב־ ביבא־לת
 ,0.00-3,1.9 ׳ו םוי • 10.00־3 28.4 ר םזי

 •419111 זזיסלסיג •01411* *לס0?*י7ס
 •919141-1 מ8טמ ימי״? ד״ז

 9.00-3 נ04 ש״צומ -סימומי אתא וזירק
 10x0*3 6.9 ד םזי •מזברמח !ןגיה וטומ"חמעי

 09-9119191*0״ ״•*11114 ־10״ יי*" יחפ

 ^'"***'[;1,יז1 11 י *י י ■"^^■י^חווווו ו ״ ־וירן-ז״-אשך ,לחיש! "הפחטמוהנטק ת1נח" :יממעה ןחטאיתה תוגצה 2-ל טוכאושי תוחוקלל תידעלבהעצה
 ,סונא רשיב תונתמ רתוי תינכותב םיבכוכ 20 תרומח וחא סיטרכ ריחמב;םיסיסרל 2 -ה1^ ^ ,ו ^א^דעמל ת11)ןומב םימסרופמה -םילשוריו חפיח ,א״תג םידושמב-דבלב הפיחו םילשורי ,א״תב תתצהל

 .{תופוקב תוגצהה ברעבאלון ךב7בה7עמ/ תפסונ החנה-ירעונל בירעמ"עצבמ תונסמב-״ויעצ טוכארש■" יקיזחמל

 הקיסומ ★ רודיב * ןורטאית •עבומ

 תירונו תיוצ
 הכלהכ רודיב

 "םוקת םזק" *1 תימהב
 טלבדלוג וגח ;יאמב

 םיימלי־חלו םייתדל דעויונ עמותת
 0,-4414,13 יססעת חדטאיתהומו1,9ומ חמנמו

 ד^ז־ז-נ־■ ח!

 ורשיב תונתמ רתוי תינכותב םי:

 טרכ/צדשינ/ע יכח
 לא ר,ל ו נ המבה חויוב״א יו׳י״״י 11* ג גומא׳יד^י

 ".סיד!. ןז חשמ תולילע
 6) ׳%|1 הלודגה ריעב

 16־3*4 '18*1)3*1*1
 6**4אוווזזנויידע*ץז
 160^104 ל81ו1)א?19ם

 •*!א,ס זיי*נ ס■
 16314 ■יףוןמםירו׳אוווו
 4944,11 ז9**4ס0ו,ןד1ו*ס

 •411*1• יהי ״4101 *ו
 16461114 ימי־ יימ
 וו4,ממוס1)<מוד1ם9ס

 א-ו441א11סמל7

 16461194 ־!*** אל0(י״■
 441*141 זזינלזינ 4*44,11 לחב

 4*1,141 *ימו 4״ י״י ז־זיי
 םל1ו חנאנ ץוביק זוליאו ם*3 קוד

 10^0*316.6 י םוי
 *זא! 11113י וודאיוי םדל9 ־סס

 1040*3164 דוונ רו*י לביח* חמ9י
 •*ד״ווו0י9גיו*י1ווו4םס

 9601114 רמייו א ווא• ויוק
 *4-111,*171־*וו-רלמ*

 91מ4*טוו ׳!זמייחמרז־םמן•
 *4^*4וא יס וא

 161194 *וםוקיאייו״זתומ

 9461184 י״יי^ י״יי יויו״ומי״ני״יעצג
 *4דםו*ו 191 <*וו״<*י<9טם

 1149-364 ׳אוווו^ניפידוו
 4*4411*^ מ 414)1,!אליי

 1640174 יסזווסינםטראנ
^*141*1181 4*164611 

 11-*4*9111 ומו9״י •יי

 יזוס^טא^מביגיגא־לת
 10484104098•־ 184 י םט
 לומינ םיפגנפח ימ
 וסא״זנטטמ ינסוח

 ^*יוסא״זטיפלייקייא
 לנ וסט ליג

 ■רמו םיזזסנ לכ"-לילסב למ
 ססיסלמסרח■

 4*1*141-1 ח*י93ו 114711■ ז*י
 0ו-ו4*91ויווזס9מימ

 ןקלג

 יי.#

 הפ 331^1
 .•ז־-־׳י ־ >

 .-.וי^ימ תוקבד םדא דארש•

 הניידמ !היבא

* 

 ^יי־".

 י .* ■

 י;|ו

 •וגמא ■היפ־/נו םדגר7נאה ־זוגא רבח 5444166_דר^^

 םילשורי
 ׳ירכב ראר״ג"

 0.30־ב 7.8 ש׳״צומ
 02־14069*-חוסיב ׳טרב

 01־1568*9• ־םי

 לא־ו1עיב המבה זרו

 ־*1

 :־/

 ■ז,

5:* 
 ץ -

 י י

 הרוכב םובלא_

 ■ה !רז׳י

 "."■---■'■׳יב
 ׳וג

 ןמדלוא
 ן "הלזיז1 יי

 י י י "י ,י י די י י ־ ־־־זילזי "׳;'^ויזד*״־;ל״־י־ 'דיז־י.:

 "';■/.׳;ג1.•;■.:■•׳.־• ׳■;׳,ל:'״;-!״';ג״׳׳.־;!.ב.• •:•׳*>...

 ,ה11ום ןב ידו^ (ב׳אה^יפז?)(, ;ןמפחןןשו} .לור1^1^]6יןזי יהרואחי:ןי
 :ל,דודק^א.,ץרנשמונווז^ י""•

 . ,1וסלז!ס*ו1ו ,ינל רימא ^ח נ!זץ:
 ־ .רלפיירמש ביניבץמסםןושא איבל !ומ דוקיו,\.*-ך**>

 620670 *טהסיח ןורטאית תפוקב'טטרל ןתינ םיומט־ס יאמל 17,16,11 ־נ ןגז (ף ימי וגלמ)יאמל 719 ליימאב :7-מ
 ■!/יב! 4*^61; < >־. 09100 ־71־00 תששב םוי לכ החותפ ןזוטאיתת תפוק

 הנל
 ןילוא

 ׳וו יוביר ח ח !יה 1
 ן1ו׳ק.1 לוס הדנענ

 הלבנא
 הוויש

 תסוסנמש ריהיו
 [ הס־־וולה תא

 ׳ה טיילויג
 ודייש סיאול

 ׳היחצה ו1טק,ו"1 ( זז!ב;ו תגסה 1

12^1 

 הנרקהב
 תידעלב

 ־- •־ יארוקל
 ת0ז;וו?.0 1$ 81_££01מ0 קאדמ רטיפ י״_״י"

 חרדדודות ד ח ווו 1 מ !■ז •!! ■וווויו !! ■ ■1■



 ללוארלאב^^ הפיחו־״ /המזדםה! :;,;'; 1?מיביו
 □*"יי,""י■■"־ הלדנייש : היצנוומ רחוסה |מ״־"״ןמן!מ358! ״״■״״״1יין^.1מ

 10.4 תנ*־**מ | עב״״ ״,^1?^: ־״13*88—י ! ״"־ נ"""□" יי*׳?
 "י" 1 וושחימ-ץלקחנמססוקה ■ 'י השאלא אב ־ובג

 !הנווכו 18 גקר , 11* 9־>י 1 מגסנ 1.* ־* 41* *ח*8 ־יי4 'י
 ■־בית- םיוזעג תלחמ ־ולבג הדה

 114ד,1461ת0קמ011ןנ**ו> י "יבמ 19114ידג*י*•׳*

 03־296071

 הטופואהו^׳י״ייייו רעה סי?^1ו־״־י תיב*ף^שראג

 -י• ־ — 1 ן ב ■1-1־ ■14 - -י

 0<ל!מו*1ח0איז1- יי״יייפ : ועידחוג
 !סנס־ב 14 ־א םוי ( :תינוונ 1801198 .ת

 םכתחשלילוק הבעמ :״״ ■י.^ 2^5
 03*8229353 - ת1עש 24 : 11:00־3 >4 ע׳ג׳יס .י 0:10׳ נ 6.8 ׳0 םי•

 04-620670 5245211 □11ונמ '1רמ .לט 03-5233335

 !ו־* ןורסייח - םחוענ תלחמ
 וסגס־נ 1*1114 יי 410 *ל■* ני>"
 !סגסינ 14 ל .14 י 4*ן1י י1
 *;•* !וו0*יי1 - הכאלמה וזיב
 !סומ (וז *■8 י •״* 311

 ןווכמ הבהא
 70:0 3 88 ייו ?ידנ לי ■ץיא יייי
 11-פמ 1* ■רוסנ !■•3 **■יי

 הגיגח"
 "תידרפט

 "אתווצ" ביבא״לת
 9.00־ב 28.4 יה םוי רחמ
 6950156/7 חפוקכ ־סרכ

 03־96*5*31) :תועפוה תנינזה

 1*1110 ליע סיבמ
 *1.003 1*4 ־■ ג%* ־ה ירס .11.4 1י*1
 11303 **4ד

 !ונונוליס
 11*0־3 נדמא׳ס
 11.001161 ■■18* 71 ד* ומת ־7 חננגה
 ";וסל 1.111 וממיס

 ?וססלר•* 8 •ר! !איייי הביסממ

 7רר '11ה*בו 07־238278

 סינווס- !לוכ תושוע ךכ
 - סיניסדב לע 0x080 ■*סס רתמ - ן
 7.* חניע .8• ־ח 48 ־נ 404 ווב■ |

 ו16־7,168 ־ב .ינ 1־1,81,1 ד.88ל
 ונ9מגי יו וזמויל וומםוולאג *9) ■

7441.11.811.1011 
 *מ!-ץי1? ליל םולח-נ״ק1
 1410 ת תנס .ווסו 7 3ע8 ן8י - חסס וס•

 דניווצח״מדימנענרקמזו־
 161 ר .ו ו4 ־ו .141148 '.ו 44 ד 441
 14.8 וונע ד*ל8ז
 11*71.1111.1811 ■ונזדיאיד■

 9* 9מוס-£^וי ** י£וח דמ• לי *יזח *ינ-וימי ל?
 >14-181 *בדכ ןב םדא־

 1*11 ח-מ ל■ *■מ*■ י״■
 *ווו11/1.למ9ססז>

 ,. __ םידליל
 תילארשיה 1 תוברחהו רוויחזז דרשוולשחוסיד

 0ג-5ו00פ24 ,א־ת .40 רשילק

 חטרפוא ימגפ ברע
 !תשרוהמ תינכזת

 ,חוילעח חגנניאח /ןלטעח
 דועוזזבליס

 םימקרו םירמז ,ונינמ 40
 ־טוירומירוא" חפיח
 8.צ0*ב 7.3 שיצוונ

 8ויגוזו*8רדא4י'1*4יוי *ינינ ולחנ
 81-116141 ו•■*

 141*3 21.1 ןזימ0״0שילחא* א*ו1
 ונג־גינווש־וגג* ויז־ס 1

 תרמגנ הגצהה ,םימעפלו..
 ה צ י נ ב י פ
 7.5 דעו 2.5 ־ מ :תונורחא תוגצה

 המיאהו שבדה תוליל
 10.5 דעו 8.5 ־מ :תונורחא תוגצה

 .רל1ע ימואלה ןורטאיתה וזמיביו
 03־5283189 0110101 01צ1ב0ל 05־29607 \ ילטב סיסימינ 01810

 תרומזתה
 תינומרחליפה

 תילארשיה
 וממס ןיגיו !ילקיסומ למוס

 תובידאב

 ״■ יר^דייכ
 רוניכל לטיסר

 ורחנסס ,דלנודקמ טרבור

 ,20:30 העשב ,1994 יאמב 26 /ח םוי
 ג>גא-לת ,ת זב לתח לכימ

 :תיגנזחב
 ןשיה ןומיסב הטיאוס :הקטינש

 "ראיורק" תטנוס :ןבוחטב

 100 ״פוא רו״גמ הל־־־ב הטנוס :סמהרב

 30 'םוא ,״םיסותימ״ ךותמ ןאפו רעיה תופמינ :יקסבונמיש
 וזו׳צירפק ודנורו אובמ ?סגאס־ןס

 .03 — 15251 502 ׳לטב ,יאישא ׳סי״י־יג-מרר 24>,-"
 .ך ןר רי--יל1י תגצה סע •"'נימיי' , •בי־רעזב יארוקל עצכמ
 .דז זוע־דוגכ !י נ * זי םע^החנה20^ע^^^_

 ','באלק ׳דמוח
 סא־רנסס .ו141רנז4רם1,גדמז

 ארוזילא ייאס

 •יסא סזליי .חונזל נייסאז י1 ייל
 םירואויס ו״ל ברענ י חח יי י

 -ו1.זמ1*.*לם^י״מ
 םעסא׳דנטמ־וו-ססר יאנג חנר״לניי״חםף •ויא םי

 מ8>6וקלי1.1חנחריזי

 8( בירעמב ישיש םוי ידונ ארק

 שדח םובלא

 יוטיר ינדל

 סמ ז
 תויווח .יילכ עיפיה

 יצרא דהי סיטי-יקני׳י

 עוסמ
 •יממ רודיב ,תונות יניינעל ףסומה

 וותנ לפוקמ ףסומה .בל ומיש

 ׳*7וקל ׳ווו1נ

 תרומזתה
 תינומרהליפה

 תילארשיה
 רי1173זל~* לרגוג >לו$י,3

 סוקוק/רקסוא

 ;ררבוה רלהימוב

 לש םיעפומה יכיראת ןלהל ׳ל^ח תשקבל

 א-ח ,תוברתה לכיה 10.30 ג 7-4-94 ,ר סז

 אדו .תמרתה רכיה 10.30 ג84.94__דו םזי

 א־ת ,תמרחה רכיה <<-0ס -

 א-ת .המרתה רכיה 1100 30494 ש־צ^

 הפיח .הפיח דוא ״>30 1■3י94 יי*?!!
 אית .תמרוזה רביח 30.30 3.5.94 ■ ■ג_1ת

 א-ת תמרתה לביח 10.30 3.5.94 ׳גסז
 *דושו" תפוקב שיפרע ותט םיסיטרכ
 יסיטרכב .תינופלטו ,ת ביתה

 .03־5251502 .לטכ ,יארשא
 לי" חוטיהו •־־* '״י• *•■*8_

 ןיוזרמ לש תיבה
 ץסיל היב ןורטאיתב

 '{>>*$>/! 3£!כ
 הרובד ,ןמיונ תקבד ,ומטקו תצע

 רפוס ידע ,ירוקנא תליג ,רובת יפר
 לגש לבוי ,דלזיק ץז ,וחכ חשימ :םידלי

 חטזע םיגעחשממנק"
 3 *רעס 'רמזט חנוס חד\גע

 יגומ סיטרכ
 חנמסב

 תוגצהל סיטרכ שכורה לכ
27/4 28/4 29/4 30/4 

 ןימיל וניב תפוקב

 7ץ$\91

 #6ר2 /?ן*1 (5
(\0! 

 4916633 ^מ7966 ספוקח ןופלט

 5!יעמ א!7/לל /׳7עמ רת1י

17 

 *וי

 !׳ י

 1^4 ן

 וסליק לאו לסאו 13118
 ** ■^ןמ*איי.יישו1*יאר1ו!1אמממ*!זוז1״י^מו״וי*16• ־..1 3 גמןסיימ״- *יי#1ווא- ■ש וע3*1**ו1 1

 . . *נ*ןןו5*וו11'^ומ-י*#וז*,ו*#־יויו■■ . ;

 , 5״,ץראה יבחרבו א״ת ״ןח בר״ 29.4־מ לחה תיצרא הוונג#

 לודג םיסרפ ןודיחל 1131? ורזד־זרב תובקעב ואוב)
 יארוקל ידעלב גויד.

 ן1ד*ח תא 1ר1ר5כ ^^ .

 וטק ההדוב
 ןושאר סרפ-־םיסרפח תלרגהב !פתתשהי|

 םיקילדמ םיסרס דועו
 [ _־י י יצו'/)ט ־ר :נ וד ־ז :זר ן □ייב אל םיאב.ר □,טרט^חיבן3-^ - -- — '־־־ 1
 10׳דרפ המויס! סירפב ןייחאה ׳גנטיו ן

 ןורחאה רסיקה ■ לטמ םינממ סימש ■

 - ----י-
 ןטס ההדוב עצבמ רובע ביבא לת ,20060 ■1£נ

 [7וו.יזל ן״ו3י0 סא ליד41ר זווסול^זג וזז*' יי

 !ס״חל ן׳ודית דל ן/ז׳יעדע׳י
 ן1נ\7> ?ןן>^2 ןט)7ו
 םלשה םיצוריתה רפס

 *$₪* ' ' ץ 1
 ע• :*׳ ־ ׳ ■׳י-

 ?*ץ• ■•־, י ׳־';•״; י!־',;
 *׳•יגין יי •יז '*. •־.

 תקזחב"
 "עשפמ ףח

 לטנ״ו
 "החכוהה

 ןמורב
 ףחוס חתמ

 האדוה
 !המשאב]

 שדח רפס
 םכחותמ
 !קתרמו

 תירבעב וישכע
 !םירפסה תויונח לכב|

 תירפסמ שדח
 בירעמ

 יסחיו"׳
 " הביבמו

 שדח חובלא
 םוארק קילומשל
 ,'הכרעה תיכ" עע
 טאוו-'׳ל דתי

 םוקמה• ,ןהב יזפ סע
 .רועו ףשנ רה

 וימ? ?דזזה םובלאה
 םיטילקתה תורגת לכב

 'יצרא דהי סיגמ

 שוח םובלא
 ינטיל יוו

 ע*ז
 .חו י 1).ח ■י;ס ך "!ו נ.ר

 י ׳.דרא רה י סי^יי^׳״ה

 םימסרפמה להקל ן
 םתא □אה
 עיגהל □יאור

 דוביאל
 □ילארשיה

 ב׳יהדאב יחה
 זהדנקבו

 ׳.!□!סנ זמחעדזזנ זהסוס
 ג־חראב ספו זמיר י

 םיבו סיא דשל ופינזח
 הדנקבו ב־הראנ

 י״גימיי יריחמב סנסרסמ
 םכחסדןמטילאוריבפזז

 . . גסקפב ־• ■••.
212-667-2186 . 

 :11פלסב ־.
 : 212־667^2265

 לש וסוס :םיגיצמ אריפש יטרס ן

 ^ יקסבולשיק ^
 ן״קינודו לש םילופכה הייח׳יק׳לוחכ׳יו ^

 71 ■■■*■■ש הכוו ■ייו■■■■■■
 ־־^ 1994 ןילרב לביטספ ־יוסכה בויי סרפ

 םיעבצה !ושולש

 בל
 זח0ו5 0ס1נ1£1וח5 01/\זו0

 ו^׳יי^י /£

 ו86ש11^חו*1ו[—יו!6[1דו[16^66חו!ו—וז1^ונז6<1¥זו>91י1וו חדזוו—!■!!■— ■וזוז 6רחוז¥ ז-

 "ווו" "לאינד" "ןוידפ" "המרונפ" ףווטאזו" 11^1מ״יי״ווגניזיז" "!1?"
 תובוחר הילצדה קילאינ.ק הפיח - ב-י א״ת ^

 תויונמא יקיפמו םינגרמאה דוגיא
 םיעפומ חול - לארשיב המבה

 274.94 יעיבר םוי
 ־*ז^פח "*ג

 יאל* י• ל1 ■ייו•
 י דוניגנר ממל למ!
 "׳ולז1|י |י411 (*)יי

 דזררו ־וע ■ת יח•
 סינ* •8*1 - ־יסל׳נ קי־ץגססל•

 ■1% יבו 0,191*
 28.4.94 ישימח םוי

 יימ חק
 יטסדזדפא ףסא

 *ןיליג *בג סע דימל•
 29.4.94 ישיש םוי

 *1־1 ל■ זחייס■
 *ייני־ס ■ו רמא

 ••ל* ■8 לו ■דוי•
 . י*י01וט8ק ינסנו•

 יילחמו ימ חסינמזמל,*
 •׳•*•יא*א1*-זי1״1עי*■
 •יך2*114א1ו8-ןיגמנ1מוי
 זחלנ וחוו - תזדמד ןומ
 ■י יי• - דינחו* ותא

 *דילי י■ * 'ו!• .יו וריסי־
 •םיימי ןי״יט - ד*0 חס*־

 ׳ליחמ םדגסמ - ומנ *נונןו*
*474 

 ז״־חנפ יח - •א ד*ס סי"
 יטנ ■סזי - רלסדמו ל■ ס■*

 םלמ ־*■ו ר■ סח דו - דייז■■
 סזזילו םזלגמד ■חאי - יתלדל יז■־
 ום*דת בותס* - רולסזוזוזו המבה־
 1וד ־*נ ל■ א דנססח •ימ •ל•"■

 ׳זורחו וגג *ח •ת*
 םיבס ־זי1 - דבלב סחנ *ל׳

 זודםק-יימס־אללמווסי*■
 י*^ זזס - ׳תוול־

 ויחת־■
 104.94 וזגש םזי

 ם״וז־זי
 ויו■••• - לג לר

 יגירס זתנ - ■711*•
 י6לסלי• ל> םיזזו׳
 ייס׳ינסו 11** זזומ׳
 ■אלדש ןמנר *ד*■

 .■ינוויזו דוינ ומי תולילב•
 "ויוו *סנמ - דוח וומס*

 וי־חמ יח - ר■ ומנ
 ׳חס9או1*אסו-ןוםמ1וונ■
 דטיוי- רלזזזסוזלס מ■׳

 ■ 1ו;7ו7דיו ת8ס^ון יליוזזיוסס•
 וסאדנו גו>*י8 - ■חלוגגוזזס סמיו׳
 *ןוד,ד*ו לס וס יממ *■§> םל*ם■

 סיני ימ- *יבלב ם־רגדםל•
 זזירסןי - ־יו*י* ללגב 7■ י*•

 וסירס ידי*
 *חליג דג ם, רייל■

*7741*9• 
 1.1.94 ןושאר.םוי

 ■לבי■ !סל

 לארשי דוק ־ יזעולה דעצמה
 (17 עובש) 20.4.941 תשר

 א״ח סוגול קדוס
 ווג וויירת 7191111 לתו

 ויח ללי *וס ימס ינל• יי וו
 ינא^ג ו!16 ןוונרהו לבח

 *יי הלסמ לדה סל■
 ם״חי 7י9ו7ח למו

 י*ח *• ח *ב ססס

 אי71 סוגול זח7ו0
 א׳זי סייג זחנזיפ
 תסרו-לוסמאזי

 חימודוי■ למו תולח
 גז* וסו 0ל8
 ןולח ןז8ו7מ

 סססרםנ
 סלסחי *71 ויסרי
 ויליוו לומו סוייוור■

 י׳תיווזס
 סימ 1799

 ארי 7 יתחו
 ןידס יוו תוברהו למו 11־919

 ס־ח *דסו •בחו 7מ
 י׳ת השחא רוד וזי

 םידו חיחק רלגנ /מ
 1*0 הגיי* ינוד 7י9
 ?לאינ ח*■־? זיזזינ

 9מ,ח־9סחב9
 סד8גנ סיבס ןונל■ 1

 תי> ־*כ פודי> 1
 ס*מו7ס9 .

 7991 תמרהו למו
 היודח תומאו למו >7*6

 יגדיס ׳91 תניש סיסו■ סל■
 סייסל# דסו-חסס

 ס*תסי*0ןח,וו
 ווחיו 81 תסרהו למו
 סס רס ת!! 17.1 למו

 גמז 09*10^0
 *יחלחוו 7מ

179X91361• 
100 

 מי זחב1 ווזהמי לכיה חרייס
 • ביב• זעו ץרמ זמ0

 חידמ מגווזו לסיח 1^011
 4חו מ״1ו •ינחש

 י״ע ללד ןומס סרש^למזי ין
 יי 10* *ס• חסמו לבדו
 .ןתשה חקו •חמ

 חלצ■? חפרהו ל9?1
 חלמ ץזמח

 •"היתומלו!ח*״זי?ךיו.
 ■ל)ו•• ח• ■0 םשס

 חי■ תח• םלמ רסה ןחגחס

 חלקמ וזזגרודו למו 11*011,

 יניי חשוו
 — ונובס נחוו1

 ^0* ףוהישב
 02*2941)68 :>לוק רסמלט 03־5653340 :תיח רסמלט

 ןזשחירתע ^יעגףיפנ ליתיחרש
 חזמ >1? :יאמט יגינדלוג לבא ^ליפמ

 רורחיש.01
 דימת .02

 וישכע יב טבח /נ3
 ךתבחא .04

 רמזא ינא ,05
 ילטנ .06

 3 ןמיא .07
 םידעמ תתענ /נ8

 חמזןב/)9
 ךיתומולח ןותב .10

 בבותסת לא .11
 ןביל לש תבמח יתוא תישע .12

 תמושמ לכח .13
 תודידב לש חיגטמיס .14

 חיפלדליפ תובוחר .15
 דרפ .16

 תשחל בייח תתא .17
 ממטחימממח״ממטה .18

 היזטנפב םייח .19
 ךמוח לע לבח .20

 ילש תינוכמב זוגשי .21
 שבי זוחמ .22

 יתימאח רבד ח .23
 יתייח ןשקא .24

 םלועב חפי יכח חרעגח .23
 תומילאב זוחמש .26
 דמעמ קיזחמ חז .27

 חרז .28
 יתוא חבחוא תא םאח .29

 חלילח בצק .30

 זימ סוש טס
 חקיחמ

 םירמ לש ם ול חח
 זררק

 הנודאמ
 היסנלו

 רלב
 לא

11.96 
 סאב לש סא

 רינוקרא דיימש
 חז תא ילבק
 לפורססגרפ

 ץטסגתרפס סחב
 ןיטסוא חיט

 יירזד
 ^*8א7£5זם1מו1א1£5

 4א¥0ט8$דו0א8
 ז8900א

 . .טסקור
 יבמ ןוב

 טראב יד ינוט
 חחראפ

 סנירס
 קרמב

 ס£04££5 07 אסדנסא
 בייק קינ
 חמרוק

 מבתעד *ונוחל םישדח םינומוס - םכטופישל חגיפה
 סססס 5יו*?6 י יתבהא חא־יזוק ,31
 <ג011££ד־19£ תויצרביוה לע ףיכב .32

 ״*״ םינמ ־33
 בוטרימ

 י 15^0 רתוא םירהל חסיסומל ןת .35
 סרטוו לטסירק ־37

 21011641. ץזעדגמ דעצ .37
 םינפח ידימעמ ךדיצל דומעא .38

 ילק .רא ןחטו ץחמ .39

 חממיב תועש עבראו םירשע חותפ ונלש רסמלטח את
 .03־3653340

 דעצמב םירישח רפסמ !ויח ייע םכתריחב תא וריאשה
 שי יעישתח סוקמח דע ןושארח םוקמחמ !בל ומיש}

 :ירפסמה ינפל 1ספא) 0 ףיסוהל



 ■עי־. 1־ ■ ,!■״

 יעידןמ
 27.4.94 .דרשת רייאב ז*ט :ר

 אל• תסאח אחוחמת וי ירינ י
 8 - ידדח ןזמ* ;22 4.30 - ןמאת
 9.85,7-15 !430 - ןסק חתומ 311■

 לשחפייכחיזתיסחמםי■ 1 1 -.- ■■ -7■״ - תעיגפ תויסנ:!ןן״ונ■
 _9.45,7.10 9.15 7 -לשח תחמש *ואדוא■ ,7.15 ,4.30 -יאנקמ קית *וינבר■ -*■*> /■*יו *■*>

 - תרעוב עקרק לע 11 םד ■ . םירטקסומה תשולש :ו ייא ■ -- ■ ■ ־ - י5 ׳"0 ־ ,8,4,י '־* י*ן? ,¥נ0
 9.45 ^ 9.30 7.70 ;9.50,775 - חיסלזליפ :7 יח בו ■-״71׳״

 13 1 נ לו
 -רלדעט תמישר :1 לכיה■
 15,5 - באת םשב :)לכימ ■

 ,7.15,4.45 - םויח תיראש :1 םי ו

 תרתוימ העידי ורדיש ץ״לג
 חתמה תא וריבגהו

 -םס םימעפ ל״הצ יילגכ תררוש 10.30 העשב ו9.4.94־כ
 הסינ יברע רשאכ ,ביבא לתכ עוגיפ ןויסנ היה יכ העידי רפ

 .סובוטוא יעסונב ־ןזרגכ עוגפל

 .השפנב תרערועמ השא ירי לע הרסמנ העיריהש רבתסמ
 התוא ררישו העידיה תא תמאל ןוכנל אצמ אל זירזה ןרדשה
 הכ ויב רוביצה אצמנ ובש חתמה תא ריבגהו ררוצ לכ אלל

 .הכו
 שי .ל״הצ ילג ירי לע הררוש אל תולצנתה תלמ םוש
 עובמל ידכ תורורב תוארוה איצוי ל״הצ ילג דקפמש תווקל

 .הרקמה תונשיה

 ןג תמר ,רלק ןועמש■

 תויציצו תוגורס תופיכ אלל
 ¬בש ,*15.4.94) תבש ךסומב םעה דחא אל רעשה תבתכ
 אלא ,ךפשנש םדה תא הכבמ הניא ,גרכימ ןור ירי לע הבתכ
 ¬תמ תויציצו תוגורס תופיכב ץע יזע םיריעצ״ב תחלתשמ

 ."תוכורא תולמשב תורענו תופפונ

 ־ומח ,113 דומעכ)ףסומ ותואב ,ןותע ותואב יתיאר ינאו
 ־יצש ,שאר ייולג םהשכ ,םיסעוכו םיבאוכ םיניגפמ לש תונ
 םתחתלמכ םייוצמ םניא תופיכ וא תוכורא תולמש ,תויצ

 .תימוימויה

 ןורמוש ינרק "ץיפש הנשוש ■

 םימיא תריפצ ־ הקעזאה
 ינב לע םילילצ לש תועפשהב םינש הזמ םיקסועש ימכ
 .הקעזאה תריפצ לש רומח יוקיל לע עירתהל וננוצרב !םדא
 ונרשב לע וניווח ,ץרפמה תמחלמ תפוקתב םיחרזא תובברב
 הרידחמו תרערעמה ,תיזיפו תישפנ ,הקיעמה העפשהה תא

 .הקעזאה רפוצ לילצ לש
 חור־תרק ,הריהמ הלועפל ררועל הריפצה לש הדיקפת
 יוצר .בל־ץיפקמ אל רא .רורב תויהל בייח תואה .הליעיו
 ,הווקת ךסונו ררועמ ןחל ,םייבויח םירשקה וחא אשייש
 המגוד .הררחו עשי רסוח העיפשמה ,םויכ "הקעז׳ל דוגינב
 ־ופמיסכ הלהקמה קרפ ךותמ אשונה אוה הוכ תואל חנייוצמ

 .ןבוהטב לש תיעישתה הינ
 ־הו ףרועה ־חקיפ ,ןוחטבה ררשמ ־ תויושרל םינופ ונא
 .םדקהבו ,הריפצה יונישל תושעל - הביבסה תוכיאל ־חשמ
 רלימ לאגיו (הקיסומ תועצמאב תלפטמ)הצינ■
 ביבא לת ,(יאקיסומו תנכתמו

 חא עונמל וירצ אל
 רופגניסב רענהמ תוחלמה

 רענה תא ררחשל רופגניסל עסונ ריסל תורחש יחארק
 תמשאב וילע לטוהש ,תוקלמה שנועמ י־ווהי־יאקירמאיז

 ¬רה שי .ריפל תורח לש וילעופ לע תוחמל יתיצר ןמזמ
 השוע היה בוטו ,הרזעל םיקוקזש םיבוטו םירשי םישנא "
 הלא םישנא חרועל ויצמאמ תא טוונמ היה םא י םל רמ
 הנידמ התוא לש םיטפושל קוחר לע םירבועה תא ריאשמו

 .הריכעה תא ועציב הבש

 ¬ו הזה רוחבה לש טפשמה ןמזב תירכה תוצראב יתייה
 ־חשהו םזילדעוה .קרצומ שנועהש ורמא □יאקירמאהמ 50"
 תונידמב ונרעצל לבא ,םלועב םירבוגו םיכלוה שוכר תת
 םילק םישנועב הלא םיעשפל םיסחייתמ דוורואנ״הי ״״״

 ! .לילכב םא !רואמ

 ! ביבא לת ,שריה .ג ■

 הנבלה הניבגה
 ...הויה תא ׳ל תסרוה

 ■ הרישה תדהדהמ היזיוולטה תא ונחתזפ ידמ ,םוי םוי
 | תורמזה ןמ תחאו ."םויה תא יל השוע הנבל הניבג" האלפנה
 ■ .״יתבהאתה - יתמעט .הפיסומ
 ■ הוה רידשתה תא ״םימעוט" ,םינכסמה םיניזאמה ,ונחנא
 ג לוליחב יננ ררועל חילצ־ איהו - םוי לבנ תויחא םימעפ
 י תאצמנו .המצע הנבלה הניבגל סנ אלא וירשתל קר אל

 - הקצונ איהש הממ ו־הה חא קיידנ הגישמ1 בלחה הצעומ

 "'לע "־"יל תאו םע ר״יי

 $0 םילשורי ,ידעלג הקנו ■

 \ יאמש תיבכ - הכלה
 8 יק־יייי״ ־■׳״ מזנ םהל ״י1' 'ימיל י.יאמשילעיויתורישל

 די ןולוח .ו״טש״וו בקעי■

 *5 1־ .ומסרופ אלס• ^3/00 .דדיז/זמ ״י^׳־״
 צ "ועפרוסי אל - תכלמכז אלס 01 א• י

 7.15-סרחח שיא :גסולש■ 9.157-םזר*ע:6י>א■ 915077075.15 ,3.10 ,185 41 ־
 9.50,7.:5-םלשוטםלזע:10<לש■ 9.157 ־ זסאיק לש יניד 17 יזא■ 105 " .ךתמלסח :1 ךו ונזיו ■

 יאושיג תביסמ :נ ונולס יי - ספאל תחתפ חקיימינ :1 ייא ■ דימצ בקעמ *יימ !ונברו״ לגדו ■ _9.50,730,1.15,1.10
 י■" י7■** _9■*0 ^יגס 1.05 - זורומז׳א יבלכ :> ףונזזיי ■

 ,7 ,4.30 ,1-30 - תמלטצה :1 לי1 ■ |^ס1ס10פ0ס8 7.30 3-10 ,11 - לצמ ;9.50,1.15

 19-17 :המחח תעיקש
 05-54 :רחמ חתחידז

 ץ3־זץכ םילחת :ימש קדס
 ^ !■ס ,אטק אנב :ימוי יד יא 1*י־־ח יזרי ייב" ","1י יייי"
 די״י ת*ר ,ערשצק :תימוי חבלח

 רטא ועטשחתשיפ

 למח תואירב .(03.00 יל)

 _9.10,7.15 - 3 זולנ תווימבותס■ 9.50,730 -זויפלוליסולקד■
 ,5 ,1.30 - רליניש תמישר :2 ליג ■ X0^11^600 .ססקטמ ־טוע עסונ היא ביירד ■

 8.30 24 - סקס סוס ;12
 ולס ;9.40 7 - *אגקש קיזוונלמ■ *■*-***■"?■5
 _4.15,1.30.םלענה ץח !ןרבג :לאינד םוירוטידוא ■ * ׳*_23 7.30

 ,1.10 - תרעמ עקרק לע :4 ליג ■ -—'7־?ל^: *.45 גגס - יאנקש קית ;ג ־זוזי■
 _9.50 ,ז 4.30 ,7.25 445-וינק חחדוב:1 יומס■ * ^ 22,730

 .7 .4.15.1.30 ־דזוס אלל :1 ליג■ --- 1 וס - 2 ויוו לש וטלש 13 דנמ■

 ^-"רעמעקרק^״ב■

9.50 

 ,7,4.15,1.10 - רזופ אלל :!ליג■ --—ג ,3,1.30 -3 ויוו לשילליע !וי״■ ,7 ,4.15,1.30 ־דזוס אלל:
 _910 ;9.50 7-30 - נומלטצר ב ראטט י * י 1 9.45,730

 4.10 - אלסוס *ש .זמרב :*לינ■ -5 - ס8אי תחתמ סק^ ^
 _?ג0 7 845,5-דלועטחמישי1>ראטט■ ׳״ י __945

 !ירצק !

 גסח־יאנקסקיתגס״נתט■ 9

 ם
 הנומש־תירק |

 אגקס קיח :תונרתח לציזו ■ :דו -

 ח_
 ןנןא־תירק

,9.10 

 קיראיב־זוירק
 9.30 7-גאח םשנ 11 ןוחק■

 - תרעוב עקרק לע !ו ןעיןי■

 ־־-■ ^30 830 - דטרג 7.50,730 ,3 - ןחז נעו^ !וי- 15 - דייסטואר חרבו:!ןיירק■
 ־ר־ , >.־, ■* ^ ■ 9.30.735,5 - חיפליליס מ ןזו■ 930.730.3-נז0חונח1וקו■
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 -דדד^ 9.50.7.30.5-בזטהונ־ח־=3^־■ 8־"י0"0^ __״
 סע רבדמש ימ וארת א !"ןי■ — ■■שס■! ו 2 730,3-גאה סטב א טלסמ■

 ,5 - זטילרק לש םיד :2 ףלייש ■ 933 — -- ־ ־ ־ ־י ־ ־ י-- *־*־**- "*
 ןולוח

 .7.15 4-30 - תוחוית תיב :ז קו גד■ .. -—- ■,>4^^י->1וי>*ו'ויע*[1ז15;.£]
 _!2 ־ 12.7303 - ןודי תתונב':״״ ■7■יס 3 ־ סלי׳״ םליע ״ ייל״״ ■

 וישכע דבדסש יט יאדת ייחו! ■ רייפטואד תיב1 ■^י״יי -72 ■7.30.5-םמיע־^■ ־>0שגל^ל םילש :1 ג׳־ל־־■

 -——י ..״..חןייוסתוזומתמ׳ותנר■ 730 3 - תדעמ עקרק לע:3לג■ _9■80■ז^־11

 ןועבם־תירק

1813331 
 - 9 3.10 - תורצק תותמת 7 ןס בר י 730,5 - תדעמ עקיק לע :3 לנ■_*^0;7^ יכארמ־תירק

 --ייק—■ד83 רע585ו5׳-זה7" .■״־■״•״<3• ״יי

 —■ינ.ו.נ4^■■ ע^י■■ ״..^;^±5
 1? ,7-30 3-תמלטצה :וליג■ ןטגו״ר ;(ג111ח ן1י״י , ב״ז י 5 - םלעוזו ןגח דוס17.40 3 ■>

 _ 1 > 30 3 - יליתש תסישי:1 ליג■ _830 7 - ־ילדגיש בורקב החיתסס:!-!רומיל■
 12730,$■תמלטצה:ולג■ 8.303-תורצקתונוסח:>ליג■ - ןטקחחרונ:(לבוינק!גיאטס■ ^מוציטחשאה^אדוןואיואג■

 !7.303- וזולבתזריונה:ולג■ ״ 730.5-וודזהתמאלינ■ ___22 7^8 ־םי*">וש
 22.730.3■ות■ זונוובב־אלג■ ךד^ןמםליע - הברו:5 למ1 - בוטה ןבה *לפזיגןו) 2 יאטט■ 9.50730-טלמנהא.י^8■

 ־^־־_־־_,5 - אלפומ םלוע - חכרב:ןוסנו יי

 ןויצר־ןושאר

 1 - תרוהב עקיק לע :1 לי ■ 22.7.20 4.45 - באה םשנ 3 ליו ■ 22 730 - .—-—• - י_
 ---- ,7.30,1-תרעמ עקרק לע ״ליג■ אלמ תסאח ^לנוינק) 4 ראטט■ .י- םינו״״נ םיסחי :1

 כאה^ח^5מ ^0 - תורצק תותצנח :2 ד^■

 >א^שקיח:מהוהקינקץבזא■ ,435 - לומזו תהמש גוח :)ייא בי■

 ;"ח״ו אלפמ םליע,חנינ *אייגנ תיב■ חגממפ;7.30-ןייעבועןשמעס■ ןינ5 ח1ם^1ןול|;4^״,

 950 7:30,5;ןידי״״מ^ ^.,5- םויח חיראש ־3 *״ן
 . 9 *0 ^ א> 3 :בוטח]יח._עו_ 930,7 ־ רתנמה :1 הממיס ■ ״|״ ,! וטוגע אפק חמיניט ■ 9 88 *7־—

 .10 4*0-ןטקהחרוב51 ןח■ ־ך,^7.ןוו,״,סב:נ־^נימ■ __9.15,7-תמיסתח !45,3-רלימשתמישי:!דישיי

 * י■ ->.3,ר83 ז^^=5!5י.
 9 50 7 10 שגליפל ם>לש:ן0עג■ 9.13 7 430 - תמלטצה 11 ןמצע■ י *_22
 ן^ח״דונ*לגיי>ק)1יאי״י *"3-דליעשת0**ח ;2 ןימצע■ ״יעמ עקיק לע :ו ביבאבו ■

 ■""י״ף^צ^ ■זזדדזסזןןיי
 ו״סטואי חרבנ ^לגוינק) > יאסס ■ ^35 - לזמה תתמש גמ :2 ןה בר■ __9.15 7
 ___ ** '7־ ,־־ב ———■—-——^ ., ..1 * 45,4.15 - יאנקש קיח :ו ויט5יל 7 30 3 - זזמהי עק־מ לע :ו ליג ■

 תמאה :(ליויוק) 4 יאטט ■ 935335-*אנקשקית:1 ןחלד■ ^ 9.15 •7■"יי יי׳ י׳*׳־*׳ 9.45

 .7,0 - חצרל רחא דע״קד^שאדט ■י—**"יי״ייי^ 7 4.30 - גאח םשב :ו ■ךי *■^־""7"%=

 730 3-יייפטואר הרנו :2)״^ ,7 430 - 1ה8 אלל ^ וטדט^ 73!,ז - רייפסיאד חרבנ א לי^

 ן "*ומנו■ תובבר ■
 1 1335 4י45 הגיס איתל • םילשורימ

 14 55 8135 *ילשוריל • יכדמ בינא־לתמ

 *543■/״״״* ,..״,.1^5

 00.15X20.1400,12*3 00 305 335 הי״יחמ•

 ץן8גו0 הגיחם)אלול • 0יל2*ח3 הפיחמ
 3418630 80.00 8* 30 בסייג־חנם תאיצי ינמ
 32314134^.10.30 49-30־ .0 30 *7 ״ נ7 \י
 3*30,1730,17-10 ,1030 ,15.30־ .1430 .1330*

1910 
 : ,3526 ,13.20 ,12.10 ,09.21 80 08 : חייזונל •

1405, 30 30,17 18 
 1 3353.1$ 435,03.41 :א׳חלז חגיחל • חידחגמ

♦1130.113, 3317 1142,1733,1613 

 ויטויזוג יגמו םיסוטמ י
 {**5103-9731111 הפועתה למג ןיעידומ

 (זזילתא) 03-9731121

 חד/ו!11*י1)1וזו11
 •גזי.$55)מו;חזזזזי

 חקיסט םע סטל 0684 1
 ינב יאמ :לסרפ רקונת זזוימת 0900

 לשחתולוחםויל)תוע2<ה
 תטנוס :ןדייה• (ירמ זטלסח

 :יגיבסר• 16/40 בוהרזזס לומ
 יל׳ממנחיטירס

 םלועב םיטדצווקחיסלואפ 1080
 רתנספו ול׳צל חטנזסיסיבד נ135

 91 לארשי לביטספ תוסלקמ 1130 ,
 :טרצומ גדב ןבלא תיעיבר

 • 575 .ק רודמ חרב חילמו
 • 6 דמנ הייעינו^וסרנ

 .ק רוזמ חפנ היעמרבתאגט
 ;סמהא־ובחינשחנזאזונ 590
 רומל רודמ חרב וטו׳מק

 תופעה
 תיזפימעוגט 1485 .־

 (גסיירחצ תעשל וועילמ 1486 •.
 יריש לע תותתשו&רתוויגי

 תוישופיחה :ןיקפיר * תעששאו
 :ינטרקמ־ןונל • תיתזנלמ 1זמ0
 האוסתפןפושןימסנלו5זא
 ינטרקמ־ןוצל• רתנספ זויד&ג

 ,התוא בהוא ינאו :ילייר וטיעב
 • חעבגח לע ליסכהו תומו הרש
 תוישופיחה וטריצנוקהסאוןח

 הבוהא ץרא *קעז חסרונאלייי(!
 רמזהמחןזתמםיעסק

 ־סמ וטדצנוק :סמהרב טיעוק 1680
 רתנספל רודס לזמב יסנ 2

 היגופמיס :־סקדרב • תרומיזילו
 תיטטנמורח רודטלוטנ יסב 4 יסמ

 תוחתגפ 1800
 ץצ גנאגוק רוקמ סיטרכ

 םייבוע ןינ םילילג 198$
 ריש וטינ 20.00

 ־חריה ריעי-־ותא חמת
 םייטאלק ץע יסילנוזנסס 2083

 ,רמייו לש תימואלה חדופזתח
 :םינלוס ;קנרפ רטפ סנה :הצומ [

 ,ןרפוס וצמ ןטסעו הע םסירכ ן
 לשימ,ןטירב ןמואנ ביווזיל

 םלואמ יח רודיש דפוס הנליא
 לרק• םילשוריכ המואה יניימ
 .א.ושחנארובחנימרכ:ףיוא
 167 .ק שולישה תסיט :טרצומ

 םוי לש ומויסל םיללצ 2380

 א תשו 1(

 יאניג באוי םע תיליל ח סיט 23.05
 תוצח ןמו• 00.05

 ךשמח תיליל תסיט 00.30
 דיבר לאוי םע חלילח ךותל 01.05

 ןמטור םקימע םע ןושאר רוא 05.05

 טאל עפ 06.06
 ילארשי ברועמ 07.05

 ירפ םחנמ םע רקוב רקוב 09.05
 ריקי חנרוא םע רשע תיגכת 10.05

 חוני םוי אוה םוי לכ 11.05
 רמוק ליג םע תימצע הבחא 12.05

 ירטע שוש םע טחול 13.05
 למינ לש פופה תושדח הלוגע 14.00

 שדוחמו שידח שדח 14.05
 יררה ידיד םע וידר חלוח 15.00

 סיטיהלח תספוק 16.05
 ילארשי קור 17.05

 ירפ םחנמ םע חלחתחח וק 18.05
 סנרפ ןועמש םע תישיא חעש 19.05

 94 פו0 20.05
 תיוכרמ חנחת/חרומח לתוכ 21.05

 ךתשקבכ םיש־ד יתוחאל ריש 22.05
 ירפ םחנמ םע ןבל ישמ תוליל 23.05

   : י-• - -•■־י-:-״■ : ־• ■ .לי׳הצ יל)י: : 1;
 ל״חצ בוט רקוב 05.02

 תרדושמ חטיסרביגזא 06.05
 לארשי בוט רקוב 06.30

 שדח רקוב 07.13
 לארשי בוט רקוב 08.00

 לט זרא םע רקובב השק 09.05
 ןורוד ןויס םע חלפמ 10.05

 ימוי ךירדמ םויה יוליב 10.49
 ןדימ יבוק םע וישכעל ןובג 11.05

 תושדח ןמוי סויח ירחצב 13.00
 ביני ילרוא םע םיירהצל וחשמ 13-15

 ירבע קור ןיזאגמ בוט עונש 14 05
 רנרל יט סע שי 15.05
 ץישפיל ןתיא םע

 יאקרב יזר םע ינפל חעש 16.00
 לארשי בוט ברע 17.00

 קפואל וכעמ 18.05
 תוגטק חרשע שטח 18.45

 םוקמב תקיסוממ 19.05
 תושדחל טנמ 20.00

 שפוח רופיצ 20.30
 ןמרב לט םע ג קיצ 21.05

 לפרק ינד םע חוח וא׳גח לוק 22.05
 חיחש םויח עבראו םירשע 23.05

 תושדח ןמע תוצח ןמוי 24.00
 רטסוש םייח םע הליל ירופיצ 00.10

 ןושיל םיצור אל 02.00

 30-חצרל דחא דע קד *ושאר■ _!*״£ י _
 ---- ,7 430 - וחפ אלל ^ חננוטי ■

 730 3-יייפסואר הרנו :11יד■ ___-*״
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 __—-115 *30 - ןטק זוזהוב :ו דיא בר• ל3^רייצטואד תיבגווודשא■
 710.5 - חטיפתה ןדיע ;1 ןוי ■ תמלטצה ג ליג■ 441 - וורסצג םילותח ,933 9130

 ,7303-תיעמעקיק'לע1זלהי 4-45-סינחו׳מםיסחי:!יאת■ 830.ן-רלדעטתמדח:!^■
 ___ 22 74 — 21730 5 - תונלסצח;! 7*3■

 915 3 45 ■דלומש ?שישי:!ןח■ 22 7ו5430־נאהםשנ:1לי>■ 3ג0■ ״יצק תונומת :ו י״ *י■ — ^ |5 ^ 45 _ נאח ססנ :3 ליג■
 .ייחלש הפי יבה יותיפה ■30 3-־קדמ■ י*ףזו^4 לט■ ־־ 1ו7.303־ביטחןנה^

 -- 022811110■ 910 130 3 -״ועמעקיק לע ״ לג■

 11>1!1ןיו0>>.|,וזז1

 .זדלזזזז*דדזזחזז1
 ח*
 זזלוח1ו^י;ן;1>ח1
 ו..י,!1יו*״ו,:!ויוזוו

 זז-.'׳חז-■., >1111111

 _,7 4-45 - ןיי■ ^>י■

 0ושמ*> ןמש הרציש ^ ;]י _ ^ ״ . ^עאל י״מפ ןיב 11 ליג ■ ,7 4-45 ■ בוסת ןנח :1 תנ-גד ■ - _,,
 -—■ י ״ ־׳^ 945 7■׳* _ ״ *• 710 - חצרל דחא דע קר :ו ןור ■

 711,5- הלומ חפ׳ו״ו :ולט■ 9.14^10-וסקההדמ:!יט בי■ _
 * 945 ״•1 ■ 7. ד.ט-יאנסשסית3ןח■

)£±3811- 
 ,״ , 1)11*14511■ , •מ ■■וזו חמ1״וו !1 יימ גד ■

 ! הלמר

 ^*דועבגן|נ־תמר

 םיירבע םיריש 07.30
 לדנה ינב םע שית 0885

 תושיא יעו ייותפ תטע וטת 0985
 םיניזאמל עדימ תחיש ויייליי ז"•03
 תואירב ןיזגמ קפודה לע עבצא 11-05

 חישעת יעמ/ל ץזגמתישעח 12.05
 רלשיס קחצי :שיגמ .םידבועו

 םידליל ימוי ץזגס ריעצ שאינ 1^5
 ם1 םילודגלו ינל ןטייט 1580

 תינתא תקיסומ 15.30
 ילקיסומ ןודיח !ותח לע ימ 1605

 םידקשו םיקטגיצ 1785
 ברע תחתמ 1805

 חיזחולטתמ טבמ תינעת 2080
 חזחמ ץע תרעק )030

 אלמ המיבה ןורטאתמ יח ^רודיש
 םיירבע םידיש 2385

 נ תשר
 תושדח הזה ־וקמיו 0606

 חרואו תושדח יוע יחא !י" ^
 רונמו ילאנימ םע רשע יע^״־״י
 ץיב״יחי ילש םעמעמה;;"

 "קק יע" 14.05
 ץוח ןמוי 15.05

 לפילא״י״ז""^ {621

 הקיסומ .תושדח חזה םויה !ן-סג

 -יממע

 רשא רימא םע ךרדב חגידמ 07.05
 רענש יפוע םע קקפב ירבע 09.05

 ילארשי ילא םע שמש 11.05
 זוא יבוק סע ריוא גוזמ 13.05

 ןמסורג לאיכלמ םע תירטב 14.05
 ןורי העונ םע עונת חעו> 15 05

 לטמול ןור םע שיבכב םכח 16.05
 זוע תאל םע חאלגלג 18.05

 ויבר בדנ םע העונת יא 20.05
 ריפב תינור :חשיגמ בוט חליל 22.05

 תומיעג/סוי לש ריש 06.30
 םיירבע םידיש/תימוי זטשימ 07.05
 סיירבע םיריש / חנלחח תניפ 08.0$

 םיילאוש• םיריש 09.10
 לפאה דצה ךסמל דעבמ 09.30
 תולוחמל םיריש/ קוכיט 10.00

 תימדקא העד 10.30
 תיחרזמ ימ *חונ 11.10

712x37 םיירבע םיריש/7 ץורעב 
 תושדח חעש יפל 13.00

 חרמו ירישב דחובח 14.10
 תידיסחה חעשח 15.10

 ןמדלפ .ש םע םילימה תעגל 14.10
 חוריא/מיריש טקל 17.10

 חיחרוס םינוגיג ברע 18.10
 הרמו ירישב רחובה 19.10

 תויסאלק תומיענ 21.05
 יללכ הליל רועיש 21.40

 תונזח יקרפ 22.05
 םיריעצ םילג םיגילבמ 23.05

 תילגנאב תינכות 00.10

 19 ןיעידומ

 ןכ המל ה יז י
 סוסרפה יבכוכ דעצמ

 22.30,1 ץורע ■
 םילשורי ןורטאיתמ רישי רודיש
 ,םוסרפה לש לודגה עוריאה לש

 םיכוזל □יסרפה תקולח סקט
 ןצינ :החנמ .תיתנשה תורחתב

 ,ןזורךוגח :תופתתשהב .סה
 .ריסצ היבוטו יקסנישח תנסא

 י לא ץנ ספ לש חבטמה 12.15
 טסרקויקלפ 12.40

 םוריח תאיצי 13.35
 המרד ןוימ רדח 15.00

 חתמ סומלוק תכישמב חצר 15.50
 הידמוק ינקירמא םלוח 16.40

 הידמיק שדחה *טנסגיס וידר 17.05
 הסרד חבהאח תניפס 17.30

 םינפש ,םינכש 18.20
 חונמ ירסח םיריעצ 18.45

 ימוקמ רודיש 19.30
 חלבוגלט חלתטגא 20.00

 טסרק ןוקלפ 20.50
 סולפ םיאושנ 21.40
 סיילפזודלט 22.10

 סדטלוו הרברב םע לשיי&ס 22.55
 מיבוציע 23.45

 המרד לומתאל קוניז 00.15
 הלועפ רטגאת 01.00

 טושפ ןובשח 08.15
 תדלומ ץיא 08.40

 תמחמה דוס תודהי 09.00
 הלגסל טיבנ עבטח יעדמ 09.20

 ךרת ליגמ 09.40
 דטחגרפדס 09.42

 קוק ןטפק 10.15
 עבטב תיפצת עבט 11.10

 חינולונבמו עדמ 11.20
 תיתפרצ 11.45

 תודתי 11.55
 הקיטמתמ 12.20

 תורגבל חקיטמתמ 12.30
 חיגולומטו עדמ 13.00

 בשחמ ימושיי 13.35
 רנ1 ןלטח ירופיסמ 1480

 םסקה תונש 14.30
 סיבמוז 15.00

 תילגרמ ןד :החנמ שדח ברע 17.00

 לארשי בוט דקונ 07.00
 בודה 1015.35
 תושוח 16.00

 המלש ךלמח תודגא 16.20
 ןוספמיס תחפשמ 16.30

 היה אל וא הימ 17.35
 חנילטסלסנ *דמימיתלת עפומ 17.55

 םוקמלש הדגא 18.10
 תילגנאב תושדחה 18.15

 רחמה *בכוכ 18.30
 (תיברעב תושדח 19.00

 יתימא ןמז 19.30
 טבמ 20.00

 ןיינעלו טיירטס 2180
 סטרומ טסופ 21.30

 ראפינמפעחליל ןפלוא 21.40
 טיט םיקותמ תומולח 22.30

 תושדח 23.00
 ןיעמה םיקותמ תומולח 23.05

 םוילש וקוספ 00.25

 ׳םיבכ:
 םיננוכ ץנ עסמ 14.00

 לבוה תרובח 15.01

 ידוה טרס ללוחמח 10.30
 תסרד םויה רואל 32.10
 בלזולנטחבחא 1480

 ןחתופ *עיבדח לוקוטורפה 15.35
 הידמוק ץיטנלו ילריש 1735

 חיר םוק ׳גלוקל יתלבקתה ךיא 19.30
 ינלטק יותיפ 2180

 הידמוק ןטזוגמ 22.30
 ןימ גיידטוק ןימז ץמ 0085

 חמרד סיסנרפ 01.30

 חוריא תימות תונונגס 09.00
 חטמ ידסח םיריעצ 09.45

 ןולסב םיחרוא 10.30
 חידמוק דקפמה אנא1180

 חלבטלטחלנוטנא 11.30
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 איש תייפצ

 וליאב לש ןסחמה 09.30
 תועניפחה תניב 10.00
 םירבחו רפסכ 1085

 ריוחח ריע 10.30
 תפפועמה חתינח 11.00

 םערה ילותח 1185
 תונמא יח ןפלוא 11.20

 הבבושה *קנפ 11.30
 סוסשש יח ןפלוא 11.50

 רווינקס 12.00
 הנטקה הטיסרבינואה 12.50

 וקיפוק 13.00
 ךילא רשקתמ םידליה ץורע 13.20

 וליאכ לש ןסתמה 13.30
 תועתפהה תנינ 14.00
 םידשה *חסכמ 14.05

 לבייפ 14.50
 יח ןפלוא תפפועמה תתיכמ 15.00

 ונערה ילותח 15.05
 ׳ץיגרוג קור םע טרופס 15.20

 אתבס רפוס 15.30
 סוטשש יח ןפלוא 15.50

 תיתיבח חשאח 1680
 חנטקהחטיסרביתאה 16.50

 חמל ןיינעמ 17.00
 ךילא רשקתמ םידליה ץויע 17.20

 וליאב לש ןסחמה 17.30
 תועתפהמ תמנ 18.00
 םירבחו רפסכ 18.05

 דיוחח ריע 10.30

 י8מ

 למרכ ינמוי 20.30
 יתכותאיסול 20.35

 ףחי ךלוח סייחח 21.00
 חמרדלנ ילח 21.30
 חתמ םילמוגת 23.15

 ת.ש הידמוק תנשה תשא 00.05

 !■זי
 החותפ חטיסרביגוא 06.00

 סיבוב םניא םינמיתל 12.30
 שבדח תרובדוריונה 13.00
 םילביטספ לש׳סלוע 13.30

 .זרש ח חותפ חטי םרנ ינוא 1480
 שאח תא רוצעל י רב קסיד 16.00

 סיבונ םניא םינתיוול 17.30
 חחותפ הטיסרבינוא 18.00

 םייח ילעבב רחס 20.00
 ערמה לש השדחה חפשה 21.00
 דחיב תויחל יארפ םורד 21.30
 חדלפח ישירכ ירבקסיד 22.00

 םירתס!םידסימ *רבקסיד 23.00

 תונכרצ ןיזגמ 19.30
 תיברעב תושדח 20.00

 םיכשמהב תימוי חרדיס 20.40
 תחפס ויזגמ 21.40

 תוקבאיה תחחת 22.20

 םויייוצמ םיטרס 17.30
 הדועת 18.00

 תיתפרצב תושדח 1980
 םיריש טקל 19.15

 תירבעב תושדח 19.30
 םיריש טקל 19.45

 תיברעב תושדח 20.00
 תיבל ידמ בורק 20.30

 רודיב 21.00
 תילגנאב תושדח 2280

 ־וכמ בר 22.20

 ;/ ה .ז מ׳^
 8*ח יראו לש םייטרפה וייח 14.55
 רידאה רנכעח סואמ יטיימ 16.20

 רייוצמ ןכוסמה דבבעח 17.20
 רייוצמ קוב רפוס 17.45

 הרדיס ותשאו טראח 18.10
 תיטמרד 911 חלצה ווכ 19.10

 תיברעכ תושדח 20.00
 חוודמ ןא.ןא.יס תועש 24 20.30

 תימוק םייפנכ 21.00
 חתמ קילסמ 21.30

 סומלוק תכישמב חצר 22.20

 2 ץורע 3 ץורע
 הלנוטנא
 הלבונלט

 תושדח

 שסרקןוקלפ
(20.50) 

 רוויחה ששגה

 םיטרס
 יתלבקתה ךיא
 הידמוק רלוקל

 יבכוכ דעצמ
 םוסרפה
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